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Санитарлық талаптарға сай, әлеу-
меттік қашықтық сақтала отырып
өткізілген сессияда аудандық эконо-
мика және бюджеттік жоспарлау бөлі-
мінің басшысы Қайнар Ұлықпанов
«2021-2023  жылдарға арналған Ойыл
аудандық бюджеті туралы» баяндама
жасаса, депутаттар назарына аудан-
дық ауыл шаруашылығы және кәсіп-
керлік бөлімінің басшысы Сүйіндік
Өскенбаев Қазақстан Республика-
сының «Кәсіпкерлік Кодексінен» туын-
дайтын жеке кәсіпкерлікті қолдау мен
дамытудағы аудандық ауыл шаруа-
шылығы және кәсіпкерлік бөлімінің
есебін ұсынды.

Құрметті жерлестер!
Сіздерді келе жатқан Жаңа жыл мерекесімен шын жүректен құт-

тықтаймын! Санаулы күннен кейін тышқан жылы тарих қойнауына
енеді. Тынымсыз тіршілік пен үкілі үмітке толы сиыр жылы басталады.
Өткен жыл еліміз үшін ғана емес, бүкіл әлем үшін де қауіпті кеселмен
күрес жылы болды. Бұл жылы пандемияның салқын лебін сезінсек
те, бір мақсатқа жұмылған барша қазақстандықтардың қатарында
ойылдық еңбеккерлер де ерен істердің үлгісін көрсете білді.
Кәсіпкерлікті серік еткен көптеген жерлестеріміз нағыз еңбектің

берерінің мол екеніне тағы да көз жеткізді. Халқымызда «Өткен
жылға өкпе жоқ, келер жылдан үміт көп» деген даналы сөз бар. Біз
қашанда өткенге салауат айтып, болашақтан жақсылық күтетін
халықпыз. Қауіптің кеселдің беті қайтып, қалыпты өмірге оралатын
күніміз де қашық емес деп ойлаймын.
Осы ретте, бүгінгі қалыптасқан ахуалға қарамастан жылыстап

бара жатқан жыл ойылдықтар үшін нәтижелі болды. Яғни,
әлеуметтік- экономикалық даму мен ілгерілеушілікке қол жеткізген
кезең болды. Аудан экономикасының тұрақтылығын қамтамасыз
етіп қана қоймай, негізгі сала – ауылшаруашылығында тұрақты
өсімге қол жеткіздік.
Сондай-ақ, биылғы жылдың басты қуанышы төрт ауылға ауыз

су құбыры тартылды. Бұдан бөлек, Ойыл селдосында сегіз көше
асфальттанып, Қараой бағындағы күре жолға күрделі жөндеу
жұмыстары басталды. Төрімізге енгелі отырған 2021 жылы да ел
болып еңсерер, жұрт болып жұмылып атқарар істеріміз ауқымды.

Қадірлі ойылдықтар!
Бүгінгі таңда Қазақ елі алдына әлемдегі ең дамыған 30 елдің қата-

рына жету мақсатын қойған, өзіндік «Қазақстан – 2050» атты
ұзақ мерзімді стратегиясын ту еткен, жаңғырудың жаңа жолдарын
серік еткен, халықтардың бірлігі мен достығын паш еткен мемлекет.
Әрине, алда бізді күткен талай қарбалас істер, шешімін күткен түйіт-
кілді мәселелер де аз емес. Жаңа жылымыз да сол түпкі нәтижеге
деген ұмтылыстарды, сондай- ақ, Көкжар жерінде қалыптасқан игі
дәстүрлерді жалғастыратын жыл болады, – деп сенемін.
Жаңа жыл - тың бастамалар мен жоспарлардың кезеңі. Әр адамның

арман-тілектерін, сенімін еселеп, болашағына үлкен үміт артатын
шақ. Барша халық асыға күтетін осы мерекеде әр шаңыраққа ырыс
пен ынтымақ ұялап, бақ-береке дарысын деп тілеймін. Айдан аман,
жылдан есен болып, еліміздің өрісі кеңейіп, табысы таси берсін! Жаңа
жыл құтты болсын!

Ізгі ниетпен, аудан әкімі
Асқар Қайырғалиұлы Қазыбаев

ОЙЫЛ АУДАНЫНЫҢ ӘКІМІ
АСҚАР ҚАЙЫРҒАЛИҰЛЫ ҚАЗЫБАЕВТЫҢ

АУДАН ХАЛҚЫН ЖАҢА ЖЫЛ
МЕРЕКЕСІМЕН ҚҰТТЫҚТАУЫ

ҚҰРМЕТТІ ОЙЫЛ АУДАНЫНЫҢ
ТҰРҒЫНДАРЫ!

ҚР аумағында эпидемиологиялық жағдайға байланысты короновирус
инфекциясының таралуына жол бермеу жөніндегі Ведомоство аралық
комиссияның шешіміне сәйкес Жаңа жылдық мереке қарсаңындағы шектеу
шаралары күшейтілді. Оның ішінде:

- Жаңа жылдық шыршалар құрылады;
- Мерекелік от шашуларға тыйым салынады;
- Президент шыршасы, жаңа жылдық ертеңгіліктер мен мерекелік

корпоративтер өткізуге тыйым салынады.

Ойыл ауданы әкімдігіОйыл ауданы әкімдігі

Сессия жұмысы аяқталғаннан кейін,
салтанатты шара жалғасын тауып,
халық қалаулыларына аудан әкімі
Асқар Қазыбаев ауданымыздың
әлеуметтік - экономикасын ілгеріле-
туде бірлесе атқарған қызметтері үшін
алғысын жеткізді.
Депутаттар облыстық маслихат

хатшысы С. Қалдығұлова және аудан
әкімінің «Алғыс хаттарымен» марапат-
талып, республикалық «Біздің Депу-
тат» қоғамдық-саяси газетінің 2020
жылдың қорытындысы бойынша
жүргізген рейтингісіне сәйкес Берік
Көздіғарин «Үздік депутат» төсбелгісін
тақты.

СОҢҒЫ СЕССИЯНЫҢ ЖҮГІ МЕН СЫЙЫ
ӨТКЕН БЕЙСЕНБІ КҮНІ АУДАНДЫҚ МӘЛИХАТТЫҢ ДЕПУТАТТАРЫ

ӨЗДЕРІНІҢ БИЫЛҒЫ ЖЫЛҒЫ ДА, ОСЫ ШАҚЫРЫЛЫМДАҒЫ ДА ЕҢ
СОҢҒЫ СЕССИЯЛАРЫН ӨТКІЗДІ. НЕГІЗІНЕН АУДАННЫҢ АЛДАҒЫ ҮШ
ЖЫЛДЫҚ БЮДЖЕТІН БЕКІТІП, БАСҚА ДА МӘСЕЛЕЛЕРДІ ТАЛҚЫЛАҒАН
СЕССИЯ ЖҰМЫСЫНА АУДАН ӘКІМІ АСҚАР ҚАЗЫБАЕВ ҚАТЫНАСЫП,
ХАЛЫҚ ҚАЛАУЛЫЛАРЫНА БЕС ЖЫЛ БОЙЫ АУДАН ОРТАҚ ИГІЛІГІ ҮШІН
АТҚАРҒАН ҚЫЗМЕТТЕРІНЕ АЛҒЫСЫН АЙТТЫ.

Ағымдағы жылдың 15 желтоқсанынан 2021 жылдың 7 қаңтарына дейін
Ойылда «Пиротехника» жедел алдын-алу шарасы өткізіледі. Жедел
профилактикалық іс-шараның мақсаты тиісті сертификаттарсыз сатылатын
пиротехникалық бұйымдардың саудасын анықтау. Сондай-ақ, мұндай сауданың
жолын кесу. Адамдар көп жиналатын орындарға, атап айтқанда сауда ойын-
сауық орталықтарына, қоғамдық тамақтану орындарына, білім беру, денсаулық
сақтау және спорт обьектілеріне ерекше назар аударылатын болады. Кәмелетке
толмағандарға пиротехникалық бүйымдарды сатуға қатаң тиым салынғанын
ескертеміз. Пиротехниканы заңсыз сату анықталған кезде бірінші рет полиция
қызметкерлері ескертеді. Содан кейін айыппұл салуға құқылы.
Барлықтарыңызды өткізіліп жатқан іс-шараға түсіністікпен қарауды сұраймыз.
Себебі біздің қауіпсіздігіміз, денсаулығымыз, тыныштығымыз өзімізге
байланысты.

Ойыл аудандық полиция бөлімі

Газетіміздің келесі саны
2021 жылдың 8 қаңтар,

жұма күні жарыққа шығады.

Жуырда Ойыл аудандық Саз мекте-
бінде аудан әкімінің орынбасары
Мұратбай Айдарбаев және мектеп
басшыларының қатысуымен Ойыл
аудандық білім, дене шынықтыру
және спорт бөлімі мен аудандық білім
беру қызметкерлерінің кәсіподақ
комитетінің ұйымдастыруымен жыл
қортындысына арналған салтанатты
шара өтті. Елбасы Академиясы корпо-
ративтік қоры Қазақстан Республи-
касы ауыл мектептерінің 5 және 6
сынып оқушылары арасында өткен
«Мың бала» Ұлттық олимпиадасының

жүлдегері атанған Шәрбану Бекмұхам-
бетова атындағы мектеп-гимназия-
сының 6 класс оқушысы Алихан Бал-
табай, Құрман орта мектебінің 6 класс
оқушысы Айша Бибі Орынбаса-
рова, Тайсойған негізгі мектебі 7 класс
оқушысы Фатима Аманоллақызы
Елбасы Академиялық корпоративтік
қорынан Алғыс хатымен марапат-

КӨПТОҒАЙ СЕЛОЛЫҚ ОКРУГІНЕ
ҚАРАСТЫ АМАНГЕЛДІ ЕЛДІ МЕКЕ-
НІНДЕ ҰЯЛЫ БАЙЛАНЫС ЖЕЛІСІ
ЖОҚ БОЛАТЫН. ОКРУГ ОРТАЛЫ-
ҒЫНАН 12 ШАҚЫРЫМ ЖЕРДЕ
ОРНАЛАСҚАН АУЫЛ БҰҒАН ДЕЙІН
«BEELINE» БАЙЛАНЫС ЖЕЛІСІМЕН
АМАЛДАП КЕЛДІ. ӨЙТКЕНІ ОКРУГ
ОРТАЛЫҒЫНДАҒЫ ҰЯЛЫ БАЙЛА-
НЫС ЖЕЛІСІНЕ ҚАШЫҚ БОЛҒАН-
ДЫҚТАН АУЫЛДЫҚТАР БИІК, ҮЙ-
ДІҢ ТӨБЕСІ, БЕЛГІЛІ БІР НҮКТЕ-
ЛЕРДЕ БОЛМАСА КЕЗ КЕЛГЕН
ЖЕРДЕН СӨЙЛЕСЕ АЛМАЙТЫН.
Жақында амангелділіктер «Актив»

ұялы байланыс желісіне қосылды. Бұ-
дан былай тұрғындар интернетке
қосылып, әлеуметтік желілерге еркін
кіре алады. Бұл, әсіресе, қазіргі он-
лайн режимінде оқып жатқан оқу-
шылар мен студенттерге тиімді бол-
ды.

«KСELL» акционерлік қоғамы қон-
дырып берген ұялы байланыс торабы-
ның құны — 10 миллион теңге. Бай-
ланыс толқыны 3 шақырымнан асады.
Ауыл маңындағы қыстақтарды да
қамтып отыр.

— Жоспар бойынша ұялы байла-
ныс желісін келер жылы күткен бола-
тынбыз. Бірақ интернетке ертерек қол
жеткіздік. Ауылдың ортасына биіктігі
14 метр мұнара орнаттық. Бұған 1
миллион 500 мың теңге жұмсалды.
Желіден ешқандай кідіріс жоқ. Жүк-
теулер тез ашылып тұр. Округке
қарайтын үш елді мекеннің бірі —

ХАБАРЛАНДЫРУ

талып, ноутбуктер табысталды.
P.S.
Ойыл ауданында COVID-19-ға

қатысты шектеу шараларына
байланысты балаларға Қазақ-
стан Республикасының Прези-
денті атынан 100 мың теңге
көлеміндегі қаржыға сыйлық
дайындалды. Санитарлық норма-
ларды сақтай отыра ата-ана
қамқорлығынсыз қалған, жетім
және көп балалы аз қамтылған
отбасыларынан шыққан, ерекше
оқытуды қажет ететін мүгедек

8 балаға Ойыл аудандық білім,
дене шынықтыру және спорт бө-
лімінің басшысы Серік Меруенов
сыйлықтар таратты. Сонымен
қатар 101 оқушыға Аяз ата мен
Ақшақар аудан әкімі Асқар Қазы-
баевтың жаңа жылдық құттық-
тау хатымен сыйлықтарын
табыстады.

ОЙЫЛДЫҚ ӨРЕНДЕР «МЫҢ БАЛА»
ҰЛТТЫҚ ОЛИМПИАДАСЫНЫҢ ЖҮЛДЕГЕРІ

АМАНГЕЛДІ АУЫЛЫНА «АКТИВ» КЕЛДІ

Амангелді. Енді Шұбарши мен Қарасу
елді мекендеріне ұялы байланыс
желісі орнатылады. Сөйтіп округ
интернетпен 100 пайыз қамтылатын
болады, — дейді округ әкімі Ерлан
Асылбаев. Бүгінгі күні Амангелдіде
105 үй бар. Жыл сайын 2-3 отбасыдан
қосылып отыратын ауылдың тұрғыны
850-ге жетті.
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Аудандық сайлау комиссиясы

САЙЛАУШЫЛАР НАЗАРЫНА!
ОЙЫЛ АУДАНДЫҚ АУМАҚТЫҚ САЙЛАУ КОМИССИЯСЫ  ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ПАРЛАМЕНТІ МӘЖІЛІСІ ЖӘНЕ МӘСЛИХАТТАРЫ ДЕПУТАТТАРЫНЫҢ САЙЛАУЫНДА

ДАУЫС БЕРУ  2021 ЖЫЛДЫҢ 10 ҚАҢТАРЫ КҮНІ КҮНДІЗГІ САҒАТ 7.00 МЕН
20.00 АРАЛЫҒЫНДА ТӨМЕНДЕ КӨРСЕТІЛГЕН МЕКЕН ЖАЙДАҒЫ САЙЛАУ

УЧАСКЕЛЕРІНДЕ ӨТКІЗІЛЕТІНІН ХАБАРЛАЙДЫ.

қ/с учаске
номері

учаске орналасқан ғимараттың
атауы

Сайлау учаскесінің мекен-жайы

Елді мекеннің
атауы

көшесі, үй номері

1 № 389 Аудандық мәдениет үйі Ойыл ауылы Көкжар   68

2 № 390 Ж.Жүсібалиев ат.қазақ орта
мектебі

Ойыл ауылы Құрманов Исламғали 86

3 № 391 «Шұғыла» мәдениет және
демалыс орталығы

Ойыл ауылы Шернияз Жарылгасулы 36

4 № 392 Ойыл қазақ орта мектебі Ойыл ауылы Аманкелді 2

5 № 393 Екпетал негізгі мектебі Екпетал ауылы Қыдырбаев Хайролла 13

6 № 394 Қаракемер негізгі мектебі Қаракемер ауылы Ынтымақтастық 1

7 № 395 Ақшатау орта мектебі Ақшатау ауылы Ақжол 1а

8 № 396 Соркөл орта мектебі Құмжарған Ш.Берсиев 2

9 № 397 Ш.Берсиев ат.модельді
кітапханасы

Қаратал ауылы Ш.Берсиев 35

10 № 398 Құрманов бастауыш мектебі Қарасу ауылы Ш.Берсиев 5

11 № 399 Аманкелді ауылдық клубы Аманкелді ауылы Астана 16

12 № 400 Қарасу ауылдық клубы Қарасу ауылы Алашорда 7

13 № 401 Көптоғай ауылдық клубы Көптоғай ауылы Қазақстан 18

14 № 402 Шұбарши ауылдық клубы Шұбарши ауылы Желтоқсан 19

15 № 404 Сапақкөл ауылдық клубы Сарбие ауылы Жастар 13

16 № 405 Қаракөл бастауыш мектебі Қаракөл ауылы Абай 10

17 № 406 Қараой ауылдық клубы Қараой ауылы Еңбеккерлер 2

18 № 407 Құбасай бастауыш мектебі Құбасай ауылы Қызылқорған 7

19 № 408 Саралжын ауылдық клубы Саралжын ауылы Бейбітшілік 15

20 № 409 Теректі негізгі мектебі Шиқұдық ауылы Мектеп 16

21 № 410 Бестамақ ауылдық клубы Бестамақ ауылы Тайсойган 6

22 № 411 Ақкемер ауылдық клубы Ақкемер ауылы Жеткіншек 9

23 № 412 Қайыңды ауылдық клубы Ақжар ауылы Мектеп 4

24 № 413 Көсембай ауылдық клубы Көсембай ауылы Орталық 10

20 декабря текущего года Межведомствен-
ной комиссией (МВК) по недопущению рас-
пространения коронавирусной инфекции на
территории Республики Казахстан, в связи с
риском увеличения заболеваемости коронави-
русной инфекцией на фоне роста ОРВИ и грип-
па в январе-феврале следующего года с 25
декабря 2020 года до 5 января 2021 года уста-
новлен запрет на проведение зрелищных,
спортивных и других массовых мероприятий,
в т. ч. новогодних утренников и праздничных
корпоративов.
В связи с этим и в целях обеспечения сани-

тарно-эпидемиологического благополучия
населения области по коронавирусной инфек-
ции Департамент санитарно-эпидемиологи-
ческого контроля Актюбинской области призы-
вает всех субъектов предпринимательства
строго придерживаться следующих запретов:

- проведение массовых новогодних меро-
приятий (в том числе утренников, корпора-
тивов);

- на оказание кейтеринговых услуг и услуг
по организации праздников на всех объектах
и организациях независимо от форм
собственности, в том числе на дому.
Эпидемиологическая ситуация в области на

сегодня стабильная, но данная эпидситуация
может кардинально поменяться, если мы все
как жители нашей области, не будем продол-
жать соблюдать все ограничительные каран-
тинные меры.
Вместе с тем, напоминаем о том, что со

стороны мобильных групп организованных при
местных исполнительных органах будет уси-
лен мониторинг по соблюдению ограничитель-
ных карантинных мер на объектах предприни-
мательства.

Ағымдағы жылы 20-желтоқсанда Қазақстан
Республикасының аумағында коронавирус
инфекциясының таралуына жол бермеу
жөніндегі ведомствоаралық комиссияның
(ВАК) отырысында ЖРВИ мен тұмаудың өсуі-
не орай келесі жылғы қаңтар-ақпанда корона-
вирус инфекциясымен сырқаттану-ылықтың
ұлғаю қаупіне байланысты 2020 жылғы 25
желтоқсаннан бастап 2021 жылғы 5 қаңтарға
дейін ойын-сауық, спорттық және басқа да
көпшілік қатысатын іс-шараларды, оның
ішінде жаңа жылдық ертеңгіліктер мен мере-
келік корпоративтерді өткізуге тыйым салды.
Осыған байланысты және облыс халқының

коронавирус инфекциясы бойынша санитар-
лық-эпидемиологиялық салауаттылығын қам-
тамасыз ету мақсатында Ақтөбе облысының
санитарлық-эпидемиологиялық бақылау
департаменті барлық кәсіпкерлік субъектілерін

келесі тыйымдарды қатаң сақтауға шақырады:
- жаппай жаңа жылдық іс-шараларын өткі-

зуге (оның ішінде ертеңгіліктер, корпора-
тивтер);

- меншік нысанына қарамастан барлық
объектілер мен ұйымдарда, оның ішінде үйде
мерекелік іс-шараларды ұйымдастыру бойын-
ша қызметтер мен кейтеринг қызметтерін
көрсетуге.
Бүгінгі таңда облыстағы эпидемиологиялық

жағдай тұрақты, бірақ әрбір облыс тұрғыны
барлық шектеу карантиндік шараларын сақта-
майтын болса, бұл эпидахуал түбегейлі өзгеруі
әбден мүмкін.
Сонымен қатар, жергілікті атқарушы орган-

дар жанынан ұйымдастырылған мобильді топ-
тар тарапынан кәсіпкерлік объектілерінде шек-
теу карантиндік шараларын сақтау бойынша
мониторинг күшейтілетінін еске саламыз.

ҚҰРМЕТТІ КӘСІПКЕРЛІК СУБЪЕКТІЛЕРІ!

Ақтөбе облысы санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті.

УВАЖАЕМЫЕ СУБЪЕКТЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА!

Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Актюбинской области.

2021 ЖЫЛДЫҢ 10 ҚАҢТАР КҮНІ ӨТЕТІН
ЕЛІМІЗДЕГІ МӘЖІЛІС ЖӘНЕ МӘСЛИХАТ
ДЕПУТАТТАРЫН САЙЛАУДА 7 МЫҢНАН
АСТАМ КӘСІОДАҚТАР ФЕДЕРАЦИЯСЫНЫҢ
МҮШЕСІ БАЙҚАУШЫ РЕТІНДЕ ҚАТЫСАДЫ.

«Биыл 6 қараша күні біздің федерация
алдағы сайлауға бақылаушы ретінде қатысу
туралы шешім қабылдап, 8 қараша күні ашық
түрде жария еттік. Кәсіподақтар федера-
циясы сайлаудың әділ әрі адал түрде өтуін
қадағалауда 2 миссия ұстанады. Алдымен
қысқа мерзімді миссия ол сайлау күні оның заң
аясында өтуін қадағалау. Ал ұзақ мерзімді
миссиямызға сайлауға қатысушылармен,
дауыс берушілермен және партия өкілдерімен
бірлескен жұмыстар жатады», - деді Қазақ-
стан кәсіподақтар федерациясының өкілі
Төлеген Күнәділов тілшілердің сұрақтарына
жауап бере отырып. Федерация өкілінің пікірін-
ше, сайлау кезінде жұмыс берушілердің өз
қызметкерлерін сайлауға мәжбүрлі түрде
қатыстыру немесе дауыс бергізудің орын
алмауы маңызды. «Кәсіподақтар федера-

циясы бүгін қабылданып отырған сайлауды
бақылауға арналған хартияны қолдайды.
Әсіресе хартияда көрсетілген кандидат-
тардың сайлау кезінде лауазымын артығы-
мен пайдалануға құқығы жоқ екенін ескере
отырып, сайлау процесіне қатысушылардың
тең мүмкіндігі мен құқығының сақталуына
қоғамдық бақылау жүргізу. Осы мақсатта
федерация жанынан еліміздің барлық өңірінде
штабтар құрылып, жедел желі ашылды. Яғни
кез келген азамат біздің штаб немесе жедел
желі арқылы сайлау кезінде заңбұзушы-
лықтың орын алғаны туралы хабарлай
алады. Одан әрі аталған мәселе заң аясында
қарастырылатын болады. Алдағы сайлауда
еліміз бойынша 7 мыңнан астам кәсіподақ
мүшесі атсалысып, бақылаушы ретінде
қатысады», - дейді ол.
Бұған дейін хабарлағанымыздай кеше

елімізде сайлау процесін бақылау туралы
хартия қабылданды. Аталған құжат сайлаудың
әділ және адал түрде өтуін қамтамасыз ету
мақсатын көздейді.

«Бұл хартияда Адам құқықтарының жалпы-
ға бірдей декларациясының, БҰҰ-ның Азамат-
тық және саяси құқықтар туралы халықаралық
пактісінің, Копенгаген кеңесінің құжатында
көрініс тапқан ЕҚЫҰ принциптерінің, демокра-
тиялық сайлау стандарттары туралы Конвен-
цияның, еліміздің Конституциясы мен ұлттық
заңнаманы негізге ала отырып, сайлаудың
маңызы мен рөлі көрсетілген. Біз сайлау про-
цесіне қатысушы яғни бақылаушы ретінде
азаматтардың сайлау құқықтары мен бостан-
дықтарын қорғауды қамтамасыз етпекпіз», -
деді қоғам қайраткері, аталған хартия идея-
сының авторы Айгүл Соловьева елордада
өткен баспасөз мәслихатында. Оның айтуын-
ша, аталған хартия сайлау процесінің әділ
өтуіне бақылау жүргізумен қатар, ішкі және
халықаралық бақылаушылармен өзара ынты-
мақтасу мақсатын көздейді. «Осы хартия негі-
зінде демократиялық, шынайы, еркін және әділ
сайлау арқылы халықтың күші мен ерік-жігерін
білдіру үшін сайлау процесін бақылауды ұйым-
дастырамыз. Еліміздің Конституциясы, сайлау
туралы заң, сондай-ақ азаматтардың сайлау
және сайлану құқықтарын қамтамасыз ететін
өзге де нормативтік құқықтық актілерді түсін-
діруге бағытталған қоғамдық қызметтерді
ұсынатын боламыз. Сонымен қатар, бұл
құжатта сайлау туралы заңнаманы талдау,

7 МЫҢНАН АСТАМ КӘСІПОДАҚ МҮШЕСІ
САЙЛАУ ПРОЦЕСІН БАҚЫЛАЙДЫ

сайлау алдындағы науқанға мониторинг
жүргізу және сайлау кезінде орын алуы мүмкін
заңбұзушылықтарды қадағалау және зерттеу
мәселесі қарастырылған», - дейді ол. Хартия
идеясы авторының пікірінше, сайлауға бақы-
лау жүргізу кезінде ҚР Конституциясы, сайлау
туралы заң және сайлауда бақылауды жүзеге
асыруға қатысты халықаралық актілер бас-
шылыққа алынатын болады. Айта кетсек,

аталған іс-шара елордадағы Сайлауды бей-
партиялық байқау орталығының ұйымдасты-
руымен өтті. Аталған орталық Қазақстанның
азаматтық альянсының, Қазақстан кәсіподақ-
тар федерациясының және басқа да қоғамдық
ұйымдардың бірігуімен жуырда ғана құрылған
болатын.

inform.kz

ЕЛІМІЗДЕ САЙЛАУДЫ БАҚЫЛАУ ТУРАЛЫ ХАРТИЯ ҚАБЫЛДАНДЫ
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Сарбие ауылдық округі ауданның
бір бүйірінде орналасқан шалғай
ауылдардың қатарында. Әйтсе де,
ауыл тұрғындары елімізде өткелі
отырған саяси науқанға белсенді
қатысуға әзір. Өйткені бұл ауылда
«Nur Otan» партиясының бақылауы-
мен жасалған көптеген игі істер көрініс
береді. Осы орайда жуырда аудандық
мәслихат депутаттығына үміткер
Абзал Майқанов, Жұмабай Жақып,
Сәндібек Нұрбаев, Медет Құлмұ-
қанов, Еркін Жиеналин Сарбие ауы-
лының тұрғындарымен кездесті.
Кездесуде үміткерлер «Nur Otan»

партиясы, Ойыл аудандық филиалы-
ның ауданымызды дамытудың 7
басым бағытын өзінің сайлауалды
бағдарламасында айқындалып тұрға-
нын ауыл тұрғындарына жеткізді.
Себебі бұл партияның басты мақсаты
халықтың өмір сүру сапасы мен әл-
ауқатын ұдайы жақсарту үшін жағдай
жасау. Бұл орайда ауданда ауыл
шаруашылығын және өңдеу өнеркә-
сібін дамыту, кәсіпкерлерге қолдау,
жолдардың сапасын жақсарту, халық-
тың тұрмыстық жағдайын көтеру, тұр-
ғын үйге қолжетімділік, медициналық
қызмет көрсету мен білім саласын
ілгерілету, спортты дамыту бағытында
мүдделі жұмыстары бар.

Жариялау ақысы «Nur Otan» партиясының Ақтөбе облысы
Ойыл ауданының сайлау қоры  қа;ажаты есебінен төленді.

АҒЫМДАҒЫ ЖЫЛДЫҢ ҚАЗАН
АЙЫНЫҢ ҮШІНШІ АПТАСЫНДА
ПРЕЗИДЕНТІМІЗ ҚАСЫМ-ЖОМАРТ
ТОҚАЕВ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИ-
КАСЫ ПАРЛАМЕНТІ МӘЖІЛІСІ ДЕ-
ПУТАТТАРЫ МЕН БАРЛЫҚ ДЕҢ-
ГЕЙДЕГІ МӘСЛИХАТ ДЕПУТТАРЫ-
НЫҢ САЙЛАУЫН ӨТКІЗУ ТУРАЛЫ
ЖАРЛЫҚҚА ҚОЛ ҚОЙҒАН БОЛА-
ТЫН. БҰЛ ТӘУЕЛСІЗДІГІМІЗДІ АЛ-
ҒАЛЫ БЕРГІ АЛҒАШҚЫ САЯСИ
ДОДА ЕМЕС. АЛАЙДА, ПАРТИЯЛЫҚ
ТІЗІММЕН ӨТЕТІН АЛҒАШҚЫ САЙ-
ЛАУ. ОСЫ ОРАЙДА «NUR OTAN»
ПАРТИЯСЫ, ОЙЫЛ АУДАНДЫҚ
ФИЛИАЛЫ ТӨРАҒАСЫНЫҢ БІРІН-
ШІ ОРЫНБАСАРЫ СӘКЕН ЗАЙМОЛ-
ДИНМЕН СҰХБАТТАСҚАН ЕДІК.

- Сәкен Ғазизұлы «Nur Otan» пар-
тиясының осы кезеңге дейін жасал-
ған жұмыстары көпке аян. Әйтсе де,
әлі де болса кейбір жандардың ішкі
түйсігінде «Расында «Nur Otan» пар-
тиясы сенімге лайық па?», - деген
сауал жатыр. Алдымен осы сауалға
жауап берсеңіз.

- Біз өткенге көз жүгіртсек, еліміздің
біраз жетістігі бар. Айта кетсек, ал-
дымен тарихымызда тұңғыш рет
халықаралық деңгейде мойындалған
шекарамызды шегендедік. Семей
полигонын жаптық, Арал апатына
тосқауыл қойдық. Этносаралық бірлік
пен дінаралық келісімді нығайттық,
соғыс пен қантөгістерге жол бермедік.
Нарықтықтық экономика қалыптас-
тырдық, бизнестің өркендеуіне жол
аштық. Демографиялық дағдарысты
еңсердік. Экономиканың жаңа сала-
ларын, заманауи көлік және әлеумет-
тік инфрақұрылым қалыптастырдық.
Ел тәуелсіздігі мен дамуының сим-
волы – жаңа Елордамызды салдық.
Осындай татулық пен бірліктің арқа-
сында еліміз жыл санап көркейіп, эко-
номикалық тұрақтылығын сақтап
келеді.

- Үгіт-насихат жұмыстарының
қарқыны қандай дер едіңіз?

- Біз республикалық сайлауалды
штабпен келісім бойынша желілік
кестені қабылдадық және бекіттік.
Партия РФП басшылығының қатысуы-
мен 197 іс-шара, көшпелі 56 іс-шара
өткізуді, 16 000 астам адамды қамту
жоспарлануда, оның ішінде 6312
тікелей және 9918 онлайн форматтағы
кездесулер. Бұл ретте эпидемиоло-
гиялық жағдайды ескере отырып,
барлық қауіпсіздік ережелері сақта-
лынып өткізіліп келеді. Үгіт – насихат
жұмыстары партияның 2025 жылға
дейінгі сайлауалды бағдарламасы –
«Өзгеріс жолы: әркімге лайықты
өмір!» негізінде жасалған. Бұл партия-
ның алдағы 5 жылға арналған нақты-
ланған, стратегияға бағдарланған
жұмыс жоспары. Сайлауалды үгіт-
насихат жұмыстары 11-желтоқсаннан
басталды. Біздің филиал толық
дайындықпен кірісті.

Халықты сайлауалды бағдарла-
мамен таныстыру барысында әртүрлі
сала өкілдері толық қамтылды. Нақ-
тырақ айтсақ, үгіт-насихат жұмыстары
кезінде қамтылған тұлғалар саны
4421. Қамтылған салалар: зиялы
қауым өкілдері, егде жастағы азамат-
тар,  кәсіпкерлер, мүмкіндігі шектеулі
азаматтар, дәрігерлер, мұғалімдер,
ауыл шаруашылығы қызметкерлері,
«Қазпочта» қызметкерлері, 18 жастан
асқан жастар, көп балалы аналар,
өзін-өзі жұмыспен қамтушылар, білім
саласының өкілдері, «Қазақтелеком»
АҚ ұжымы,  Обаға қарсы күрес стан-
циясының ұжымы т.б аралас тұлғалар
қамтылды.  Қазіргі таңда барлық
ауылдық округтер мен оларға қарасты
елді мекендерде «Есіктен есікке»
акциясы өткізілді. Акцияда аудандық
мәслихат депутаттығына үміткерлер
үйлерді аралап сайлауалды бағдар-
ламаны түсіндіріп үгіт-насихат жұмыс-
тарын жүзеге асырды.  Қазіргі таңда
халық «Nur Otan» Ойыл аудандық
филиалының  сайлауалды бағдарла-
масымен толықтай хабардар. Үгіт-
насихат жұмыстары жоғары дәрежеде
өкізіліп келеді. Еріктілер  ақпараттық
үгіт-насихат парақтарын арнайы
орындардан рұқсат ала отырып жүзе-
ге асырды.

-«Nur Otan» партиясы, Ойыл
аудандық филиалының сайлауалды
бағдарламасындағы негізгі басым-
дықтары қандай? Жалпы бағдарлама
аясында ойылдықтарды қандай
қуанышты жаңалықтар күтіп тұр?

- Сайлауалды бағдарлама мемле-
кет Басшысының Қазақстан халқына
Жолдауында айтылған тапсырма-
ларын орындауға бағытталған. Бағ-
дарламаның міндеттері ойылдық-
тардың негізгі сұраныстарын қам-
тиды, қоғамның өзекті мәселелеріне
жауаптар береді. Осы орайда «Nur
Otan» партиясы Ойыл аудандық
филиалы ауданды дамытудың осы 7
басым бағытын өзінің сайлауалды
бағдарламасында айқындады. Оның
басты мақсаты – халықтың өмір сүру
сапасы мен әл-ауқатын үнемі жақсар-
ту үшін жағдай жасау. «Nur Otan»
партиясының бағдарламалары тұрақ-
ты экономикалық даму және халықтың
өмір сүру деңгейін арттыру болып
табылады. Біздің алдағы бес жылдық-
та атқарылуға тиіс негізгі міндетіміз
жұмыс орындарының жеткілікті санын
құру, бұл жұмыссыздықты 4,6%
деңгейінде сақтауға және 2025 жылға
қарай орташа жалақыны кемінде 150
мың теңгеге дейін арттыруға мүмкіндік
береді. Жыл сайын кемінде 550 жаңа
жұмыс орнын құру. «Nur Otan» пар-
тиясы азаматтарымыздың өмір сүру
сапасын жан-жақты арттыруды,
әркімнің таза суға, ауаға және сапалы
инфрақұрылымға қол жеткізуін қол-
дайды. «Nur Otan» партиясы жол және
көлік инфрақұрылымын, тұрғын үй –

коммуналдық саланы жаңғыртуға,
сондай-ақ қолайлы экологиялық жағ-
дайды сақтауға бағытталған «Құтты
мекен», «Ауыл-ел бесігі» жобаларын
іске асыруға жәрдемдесетін болады.
18,6 мың адам немесе аудан тұрғын-
дарының 100% - ы сапалы ауыз суға
қол жеткізе алады. Газбен 15,2 мың
адам немесе ауылдардың 50% қамта-
масыз етіледі. 2025 жылға қарай
жақсы және қанағаттанарлық жағдай-
дағы жергілікті маңызы бар жолдар-
дың үлесін 50,44% - дан 91,3% - ға
дейін арттыруға мүмкіндік береді. 2025
жылға дейін емханаларға 20 минуттық
және дәрігерлік амбулаторияларға 10
минуттық қолжетімділікті қамтамасыз
етеді. 2021 жылы Көптоғай ауылдық
округінің Құрман дәрігерлік амбулато-
риясының құрылысын салынатын
болады. 2025 жылы Ойыл ауылында
алаңы 3 га ҚТҚ полигонының құры-
лысын салу; 2025 жылға қарай ірі
ауылдарда қоқысты бөлек жинау үшін
кемінде 10 контейнер орнату. Әр сала
бойынша осындай игі істер «Nur Otan»
партиясы еліміздің жетекші саяси күші
ретінде халқымыздың бірлігіне,
еліміздің өркендеуіне және әрбір
қазақстандықтың әл-ауқатына жұмыс
істеуді жалғастыратын болады.
Алдағы бесжылдықта жасалынатын
жұмыстар жетерлік. Оның барлығы
сайлауалды бағдарламада ашық
көрсетілген.

- Айтулы науқан кезінде жүргізіліп
жатқан үгіт-насихат жұмыстарына
куә болып келеміз. Жалпы партия-
ластарыңызға не айтар едіңіз?

- Біздің сайлау науқанындағы басты
ұранымыз – «Қиындықты еңсеріп,
жеңіске бірге жетеміз!» Елбасы
айтқан жетістіктің үш негізгі қағидаты
бар. Бұл - жауапкершілік, партиямыз-
дың бірлігі, ортақ мұраттар мен
мақсаттарды ұстану. Сайлаудағы
жеңіс әрқайсымыздың біліктілігімізге,
жауапкершілігімізге, өз ісімізге толық
берілгендігімізге тікелей байланысты.
Партия Төрағасы –  Елбасы барлық
кандидаттар сайлау науқанына бел-
сенді атсалысуы керектігін нақты
белгілеп берді. Өз кезегінде, Партия
Төрағасының Бірінші орынбасары
атап өткендей, барлық үгіт-насихат
жұмыстары  «жанды» және сайлаушы-
лармен адал және ашық диалог негіз-
де өтіп жатыр. Партия кандидаттары
20/80 формуласын ұстанып, –
«партияның сайлауалды бағдарла-
масын түсіндіруге 20% және сұрақ-
тарға жауап беруге 80%» уақыттарын
бөлуде. Біздің барлығымыз Партия-
мыздың осы заманғы сын-қатерлерге
батыл жауап беретін және қазақстан-
дықтардың сеніміне лайық нақты
істер партиясы екенін көрсетуге тиіс-
піз.

- Сұхбатыңызға рақмет!
Сұхбаттасқан:

Муса ӘДІЛБАЙҰЛЫ.

Сұхбат

«САЙЛАУДАҒЫ ЖЕҢІС -
ХАЛЫҚТЫҢ ТҰРМЫС САПАСЫН АРТТЫРУҒА БАҒЫТ!»

Жариялау ақысы «Nur Otan» партиясының Ақтөбе облысы Ойыл
ауданының сайлау қоры қаражаты есебінен төленді.

САРБИЕЛІКТЕР ДЕ САЯСИ НАУҚАННАН ҚАЛЫС ҚАЛМАЙДЫ!
«NUR OTAN» ПАРТИЯСЫ, ОЙЫЛ АУДАНДЫҚ ФИЛИАЛЫНЫҢ САЙЛАУАЛДЫ БАҒДАРЛАМАСЫНДАҒЫ НЕГІЗГІ

БАСЫМДЫҚТАРДЫ АУДАН ЖҰРТШЫЛЫҒЫ МЕН ЕЛДІ МЕКЕН ТҰРҒЫНДАРЫНА ТҮСІНДІРУ, САЯСИ НАУҚАН
КЕЗІНДЕ ПАРТИЯҒА ДАУЫС БЕРУ ҮШІН ҮГІТ-НАСИХАТ ЖҰМЫСТАРЫ ЖЕЛІЛІК КЕСТЕГЕ СӘЙКЕС ЖАЛҒАСЫП
КЕЛЕДІ. ОСЫ ОРАЙДА ЕШБІР ЕЛДІ МЕКЕН «NUR OTAN» ПАРТИЯСЫНЫҢ НАЗАРЫНАН ҚАЛЫС ҚАЛҒАН ЖОҚ.
КЕРІСІНШЕ АУДАН ОРТАЛЫҒЫНАН ШАЛҒАЙ ОРНАЛАСҚАН, ШАҒЫН АУЫЛДАРДЫҢ ТҰРҒЫНДАРЫ КӨКЕЙКЕСТІ
МӘСЕЛЕЛЕРІН «NUR OTAN» ПАРТИЯСЫ ОЙЫЛ АУДАНДЫҚ ФИЛИАЛЫ ТАРАПЫНА ҚОЙЫП КЕЛЕДІ.

«Nur Otan» партиясы, Ойыл аудан-
дық филиалының сайлауалды бағдар-
ламасындағы негізгі басымдықтардың
бірі ауылдық округтердегі жол қаты-
насын реттеу. Осы бағытта аудандық
мәслихат депутаттығына үміткерлер
Сарбие ауылдық округіне қатысты
және «Nur Otan» партиясы, Ойыл
аудандық филиалының сайлауалды
бағдарламасындағы алдағы бесжыл-
дықта атқарылатын жұмыстарға
тоқталды.

«Nur Otan» партиясының алдағы

бесжылдықта жасалынатын ауқымды
жобаларынан мәлімет алған ауыл
тұрғындары бірде-бір сауал қойған
жоқ. Себебі сарбиеліктер көгілдір
отын мен жол мәселелерін шешу
алдағы бесжылдықтың еншісінде
екенін жақсы біледі. Бұдан басқа да
біршама жұмыстар легі жүзеге асыры-
лады. Сондықтан ауыл тұрғындары
«Nur Otan» партиясына бір ауыздан
қолдау білдірді.

Муса ӘДІЛБАЙҰЛЫ,
Ойыл-Сарбие-Ойыл.

Ай хан, мен айтпасам білмейсің,
Айтқаныма көнбейсің.
Шабылып жатқан халқың бар,
Аймағын көздеп көрмейсің,
Қымыз ішіп қызарып,
Мастанып қызып терлейсің,
Өзіңнен басқа хан жоқтай
Елеуреп неге сөйлейсің, -
деп, ханның елді өз бетімен билеп-

төстеу, қаһары түскен адамын өлім
жазасына кесу хақысынан айрылып,
рубасы ақсақалдарсыз ешбір мәсе-
лені шеше алмайтын күйге жетуін
жырмен жеткізген дала философы
Асан қайғы бабамыз. Ия, менің осы
мақалам да желмая мініп, жер кезген
Асан қайғы философиясына арнал-
мақ.
Ең алдымен Асан қайғы кім деген

сауалға жауап берер болсақ, Асан
қайғы:

· Ақын
· Жырау
· Философ, ақылшы, би
· Реформатор, мемлекет қайраткері
· Ел болашағы үшін қызмет еткен

ұлы бабамыздың бірі.
Аты аңызға айналған біртуар тұлға

Асан қайғы Сәбитұлы бір деректерде
Еділ бойында дүниеге келген. Қазақ
тарихшысы Құрманғали Халитұлы
«Тауарих хамса» атты кітабы бойын-
ша, Асан қайғы - Шыңғыс ханның
замандасы ұлан Майқы бидің алтын-
шы ұрпағы. Бұл-қазақ халқының
«Түгел сөздің түбі бір,түп атасы
Майқы би» деген мақалындағы Май-
қы, Шыңғыс ханның тарихтан белгілі
әскербасыларының бірі Үйсін Майқы
екенін айта кету керек.
Асан қайғыға қатысты аңыздарды

өз кезінде бірқатар Ш. Уәлиханов, Г.
Потанин секілді этнограф-ғалымдар
өз зерттеу нысанына айналдырған
еді. Ш. Уәлиханов Асан есімін өзінің
зерттеу еңбектерінде бірнеше рет
атап көрсеткен. Зерттеуші ғалым Асан
абызды қазақ ханы Жәнібек ханның
билік құрған тұсымен байланыстыра
отырып, дала халқы күні бүгінге дейін
пәслсапашы Асан қайғы туралы аңыз-
дар мен оның адамгершілік тура-лы
өсиеттерін аузынан тастамайтынын
баса айтып өтеді. Сонымен қатар,
ғалым Г. Потанин де Асан қайғы тура-
лы аңыздарға көңіл бөліп, көшпелілер
философы туралы екі аңыз нұсқасын
жазып алған. Тағы бір зерттеулерде
атақты Берке хан Жошының үшінші
ұлы, Батудың інісі дүниеден қайтқан
соң Алтын Орданың тағына таласқан
хандар баянды билік құра алмаған.
Сондай баянсыз хандардың бірі Ұлық
Мұхаммед болғаны айтылады. Белгілі
жазушы М.Мағауин өз еңбегінде:
«Қазақ «Орманбет хан өлгенде, он
сан ноғай бүлгенде» деп күй тартады.
Халық аңыздарында қазақ-ноғайдың
айырылуын Орманбет ханның есімі-
мен байланыстырады. Тіпті Орманбет
хан өлерінде айтқан екен деген бірер
шумақ жыр да бар:
Таудан аққан бұлақтың 
Аяғы тартар теңізге,  
Санды айдаған бай болса —  
Қуанбай қоймас егізге,  
Жақсыдан туған жаманды  
Жамандай берме, жараңдар,  
О да бір тартпай қалмас негізге.  
Бұл  Орманбетті  қазақ  шежіресі  және 

кейбір зерттеушілер кәдімгі тарихтан
белгілі Ұлұғ-Мұхаммед хан деп
түсінеді» —деген пікірді алға тартады.
 Асан қайғының ерен зор талантын
ерте байқаған Ұлық-Мұхаммед оны
өзіне ақылшы, бас би етіп, сарайында
ұстайды.

 Асан жырау сол Алтын Орда ханымен 
б ір ге  ел  билеу іне  араласады .
Сонымен қатар зерттеуші Қ. Халид
«Тауарих хамса» еңбегінде Асанның
өмірі мен шығармашылығы турасында
ел аузынан тарихи деректер жинап,
Асан Қайғының өмір сүрген мезгілін
анықтауға тырысады. Асан қайғыны
әуелі Кіші Мұхаммед хан жанында
Сарайда болған, кейін Ұлық-Мұхам-
мед хан қасында болған деген пікір
айтқан болатын. Бұл пікірдің зерттеу-
ші-ғалым Ә.Дербісалин тарихи шын-
дыққа сәйкес еместігін атай отырып,
аңыз Асанды Жәнібек заманының
адамы етіп көрсететінін айтады.
Ғалым М. Әуезов «Қазақ халқының
эпосы мен фольклоры» атты еңбегін-
де Асан қайғы туралы ойды толғай
отырып, ол туралы аңыздарды халық
аңсаған арман-тілек бейнеленген
кейіпкер екенін аңғартады.
Асан қайғы шығармашылығында

негізгі орын алатын қазақ халқының
өзекті мәселелерін арқау еткен фило-
софиялық-нақылдық жанрлар: толғау,
терме, шешендік сөздер болып
табылады. «Қырында киік жайла-ған»,
«Ай, Хан ием, мен айтпасам, біл-
мейсің», «Құйрығы жоқ, жалы жоқ»,
«Еділ бол да, Жайық бол», «Қырын-
да киік жайлаған», «Таза мінсіз
асыл тас», «Бұл заманда не ғаріп?»,
«Есті көрсең кем деме», «Көлде
жүрген қоңыр қаз» сынды әрбір
толғауының өзіндік мән-мағынасы
бар.
Ел ішіндегі шежіре сөздер мен күй

аңыздарына қарағанда, Асан қайғы
халық қамын ойлаған ақылгөй, дана
ғана емес, сонымен бірге дәулескер
күйші де болған. Біршама күйлердің
аты мен аңыз әңгімесі бүгінгі күнге

дейін айтылып жүр. Алайда Асан
абыздың бүгінгі күнге «Ел айрылған»,
«Асан қайғы», «Желмаяның жүрісі»,
«Зар» сияқты санаулы күйлері ғана
жеткен. Жұрт санасынан ойып орын
алған Асан  - халық бақытын, ел ты-
ныштығын ойлаған дана әрі дара
қария.
Ел аралап, жер кезген Асан қайғы-

ның негізгі арманы халыққа жайлы
қоныс іздеу болғандығы баршамызға
мәлім. Желмаясын мініп ап, Асан
қайғының аралаған жерлеріне айтқан
сындары мен берген анықтамалары
сол өз заманының талап - тілектері
мен халық жағдайынан туған болжам-
дар болса керек. Фольклорлық дерек-
тер бойынша, Асан Қайғы Қазақ-
станның және Орта Азияның жерін
желмаясына мініп көп кезген ақылгөй,
дана  болып суреттеледі. Оның бар-
маған жері, баспаған тауы жоқ десек
те болады.  Себебі жер жәннәтін іздеп,
табу - баяғы Қорқыт заманынан келе
жатқан әлеуметтік сарын. Көшпен-
ділер философы атанған Асан қайғы
өз заманындағы қоғамдық өмірге
үңіле қарап, халықтың тартып отырған
ауыр азабын - аш жалаңаштық, жұт,
апат, өзара қырқысқан жаугершілік,
әлеуметтік теңсіздікті көріп назалан-
ды, күңіреніп, қайғырады. Оның
ғайыптан армандаған Жерұйығы - суы
сүт, топырағы май, тасы алтын, ағаш
басы толған жеміс-жидек, жұрт қайғы-
қасіреттен аулақ құтты қоныс, оған
жеткен елді жау алмайды, онда ел
аласы, ру таласы жоқ, «қой үстіне
бозторғай жұмыртқалайды»,  - деп
санаған болатын.
Асан жыраудың жер  туралы   сын-

дары терең философиялық мағына-
сымен халық есінде  қалған. Көптеген
сындары әлі күнге дейін өз мағы-
насы  мен  маңызын жоғалтпаған. 

 Сондағы  Асан қайғының желмаяны жел-
діртіп  жүріп  әр жерге, суға, тауға айт-
қан сындарының біршамасына
тоқталсақ:

· Яссы қаласын (қазіргі Түркістан)
олардың қожа-молдаларын көргенде:
«Ай, қарыс жері бір арық, жер
сорлысы мұнда екен, әйелі семіз, өрі
арық, жұрт сорлысы мұнда екен»,—
депті.

· Шымкент пен Сайрамды көргенде:
«Екі басса бір базар, малда  береке 
болмайтұғын, екі басса бір мазар,бас-
та береке болмайтұғын, базары 
жақын  байымас,  мазары жақын
көбеймес», — деген екен.

·Алатауға  келгенде:
Түні суық, күні ыстық, жер даласы, 
Ананың емшегіндей сай саласы. 
Төрт елі топырақ асты алтын екен, 
Ішпей-жемей тоятын айналасы, —  
депті. Асан Жерұйықты іздеуде

деректер бойынша Ақ Ордадан
бастап, жеті өзенге шейін сапар шеге-
ді. Дүниенің төрт бұрышын аралайды.
Алайда оның барған жерлері өзіне
ұнамайды.Қай жерге барса да, сол
жердің өзіне ұнамайтын тұстарын
айтып кеткен. Түркі халықтарының
көшпелі қоғам өркениетінің өкілдері
арасында тарихта Асан қайғыға тең
келетін тарихи тұлға жоқ. Асанның
Жерұйықты іздеуін мифтік құбылыс
деп қарастырып, қиял жанрындағы
аңыз ертегілер қатарына жатқызуға
мүлде болмайды. Асан Қайғы таным
мен түйсіктердің тоғысуынан жаңа
мазмұнды қорытындылар шығарып
отырды. Жерұйықты іздеу барысында
Асан жүрген жеріндегі жақсы қонысқа,
жаман қонысқа  баға беріп отырды.
Асан қайғы  Жаратушының мейірім-
ділігіне үміт арту арқылы сабырлық
сақтап, пендеге түсініксіз өзінің «кез-
белік” философиясының жүйесін
жасаған. Көшпелі өркениетті құтқару
үшін Асан адамдарды табиғатқа,
дүние құбылыстарына зер салуды
айрықша насихаттайды. Асанның
іздегені адамға Алладан жіберілген
алғашқы ақиқатты табу, соған көз
жеткізу. Табиғат заңдылықтарының
адам өміріне байланысы жөнінде
Асан ой-тұжырымы нақтылы. Адам-
ның адамгершілік  қасиеттері табиғат-
тың әсемділік заңдылықтарынан тәлім
алып, нәр алып отыруы тиіс. Адам
бойындағы  ізгі қасиеттердің қалыпта-
суының алғышарттары табиғаттағы
шынайы үйлесімдіктен, сұлулықтан
бастау алады. Сондықтан да Асан
қайғы эстетикалық мәселелерді,
олардың қоғамдағы көрінуі, шешілу
бағамдарына тоқтала бермеген.
Адамға аса қажетті көшу-қону проце-
сінде кездесетін қолайсыз табиғат
құбылыстары, әсіресе мал асырауға
қолайсыз болса да, тіршіліктің басқа
салаларына қажеттілігін дәлелдеп,
анықтап айтқан.
Жерұйық идеясын бүкіл  халқының 

қамын ойлаған Асан қайғының  елді
ынтымақ, бірлікке, шынайы түсініс-
тікке, адал еңбегі арқылы мамыражай
өмірге жетуге шақырғаны деп түсін-
геніміз жөн.
Ел мүддесі мен жұрт қамын өз

міндетім деп санаған жыраудың шы-
ғармаларында қашанда өмір шын-
дығынан ой түю, жинақтаулар басым.
Мұнда қоғамдық мәні бар ірі мәселе-
лермен қатар, адамдар арасындағы
алуан қарым-қатынастар мен солар
туралы сындары да қоса айтылады.
Мәселен, адамгершілік пен зұлымдық,

байлық пен кедейлік, достық пен
дұшпандық, адалдық пен арамдық,
әділдік пен жауыздық, білімділік пен
надандық секілді күрделі мәселелер
кеңінен сөз болып сарапталады.
Аристотель, Кант, Гегель сынды

ойшылдардың том-том шығарма-
ларында, трактаттарында қарасты-
рылған күрделі философиялық мәсе-
лелер, диалектикалық идеялар қазақ
философиясында кейде бір ауыз
сөзбен түйінделеді. Асан қайғы туын-
дылары да осы сөзімізге саяды.
Халықты ынтымақ, бірлікке, -дос-

тыққа  шақырып, сөз маржанын тіз-
бектеп, терең ойды топшылап өткен
Асан жырау :
Таза мінсіз асыл тас 
Су түбінде жатады, 
Таза мінсіз асыл сөз 
Ой түбінде жатады. 
Су түбінде жатқан тас —  
Жел толқытса шығады. 
Ой түбінде жатқан сөз —  
Шер толқытса шығады, —
деп көңілдегі көрікті ойдың адам

сезімімен   байланысты туатынына
пәл-сапалық тұжырым жасаған.
Жалпы, ұлы ақын сөздеріне тереңдік
пен ойлылық тән. Ол тереңнен толғап,
қияндағыны көздейді. Өткенді еске
алып, өзінше ой түйіндейді. Осылай-
ша, Асан қайғы халықтың дүниеге
деген идеялық қатынастарын өз
пайымымен қорытып, оны жаңа дең-
гейге көтере білген.
Көптеген зерттеушілер Асан Қайғы-

ның философия дүниетанымы үш
бөлімге топтастырып, қарастырады:

- этикалық дүниетаным – дана қарт
жыраудың философия ойларының
өзегі іспеттес. Яғни, адам, адам
бойындағы басты қасиеттері, олар-
дың мәні мен сипаты жоғары иман-
дылық деңгейінде қарастырылған.

- Асан Қайғы философиясының
басты бағыттарының бірі - адам
өмірінің мәні, мақсаты, өлімнің рас-
тығы, қоршаған дүниені тану мәсе-
лелері екенін байқауға болады.
Поэтикалық таным және филосо-
фияның қазақ дүниетанымында егіз
ұғым екенін Асан жырау өз толғау-
ларында толық көрсетіп берді.

- соңғы бағыты ретінде Асан Қайғы
гуманизмін айта аламыз. Адамзатқа
деген сүйіспеншілігі тарихи сана
арқылы түркі халықтарының жадында
сақталған. Ноғай, өзбек, түрікмен,
қырғыз, қарақалпақ секілді түркі
халықтары арасында Асан Қайғы есімі
құрметпен аталады.
Сөзімізді түйіндесек, тарихта аты

қалған ұлы тұлғалардың әрқайсы-
сының өзіндік орны болады. Қазақ
дейтін халықтың басын біріктіруде
Асан Қайғыдай данышпанның болуы
қазақ халқы үшін үлкен мәртебе деп
білеміз. Біздің ұлы жұртымыздың
басым бөлігі мыңдаған ғасыр бойына
көшпелі өмір салтын ұстанды. Асан
Қайғы бабамыз осы тіршіліктің түйінін
тапты. Ол – Жерұйық болатын.
Сонымен қатар ол ұлы-ұлы мемлекет-
тердің – Алтын Орда, Ноғайлы ұлысы,
Қазақ хандығының бас биі, ақылшы-
сы, бастаушысы, елшісі, ұраншысы,
сол мемлекеттің ең басты қағидат-
тарын қалыптастырушы, құраушысы
еді. Асан қайғы барлық жыраулық-
дастаншыл ақындардың атасына
айналды. Ол – ұлттық тұлға. Ол өз
халқына бақыт тіледі,оның болаша-
ғын ойлап қайғыға батты.Сол себеп-
тен Асан Қайғы атанып тарих бетте-
рінде есімі қалды.
Тереңдей үңілгенде Асан Қайғы

бабамыз, бүгінгі қазақ мемлекеттігінің
дипломатиялық мектебін қалыптас-
тырды. Ел мен елді жауластырмау,
достастыру, татуластыру, бейбіт өмір
сүру қағидатын тұңғыш рет  әлемнің
жарығына алып шықты. Ол сөз
әлеміне де өз өрнегін салды. Асыл
сөздермен өрнектелген толғаулар
қалдырды. Асан қайғы – тек қана
қазақ жұрты емес, бүкіл түркі жұрт-
шылығының қастерлеп жүрген ұлы
тұлғасы. Қазақ үшін Асан қайғы –
халықтың жанашыры, ақылгөйі, да-
нышпаны, елдің бірлігін, қамын,
тыныштығын ойлаған қайраткер.
Қазақтың жер көлемін шолып, баға
беріп, небір асыл ойларды қалдырған
Асан қайғы есімі бүгін де, келешекте
де ұмытылмайды.

«Өзі зордың болады ығы да зор» -
деп Абай атамыз айтқандай, Асан
Қайғы бабамыз туралы ең әуелі өз
дәуірінде айтылды .Оның бірқатары
уақыт өте аңыз әңгімеге, ертегіге,
тарихи жырларға айналды. Асан абыз
қариялық қалыпта ханнан да қаймық-
пай сөз айта алатын жарқын жараты-
лыстың дәл өзі болған еді. Асан
Қайғы  қазақ халқының от тілді,орақ
ауызды ақындары, ділмар шешендері
мен көсемдеріне үлгі боларлықтай
абыз адам десек артық айтқанымыз
емес.

Данат Жанатаев, 
Әл-Фараби атындағы Қазақ

Ұлттық университетінің доценті,
философия ғылымының канди-

даты,
Мейіркамал Алуа, 

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлт-
тық университеті, Филология

және әлем тілдері факультетінің
магистранты

Таным

АСАН ҚАЙҒЫНЫҢ
ЖЕРҰЙЫҚТЫ ІЗДЕУ СЕБЕБІ НЕДЕ?
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2020 жылғы 1 қыркүйектегі «Жаңа
жағдайдағы Қазақстан: іс-қимыл кезе-
ңі» атты Қазақстан халқына Жол-
дауында Мемлекет басшысы Қасым-
Жомарт Кемелұлы Тоқаев, біз азамат-
тарымыздың лайықты өмір сүруіне
жағдай жасауға, олардың құқықтарын
қорғауға, заң үстемдігін қамтамасыз
етуге, жемқорлыққа қарсы күресті
күшейтуге міндетті екенімізді атап өтті.

«Әкiмдердiң халыққа есеп беру
кездесулерiн өткiзу туралы» Қазақ-
стан Республикасы Президентiнiң
2016 жылғы 5 ақпандағы №190 Жар-
лығына сәйкес Шығанақ Берсиев
атындағы ауылдық округінің 2020
жылғы әлеуметт iк-экономикалық
дамуы есебi әзiрлендi.
Округтің демографиялық көрсет-

кіштері
2020 жылы Шығанақ Берсиев атын-

дағы ауылдық округінің халық саны —
1766 адам. Экономикалық белсендi
халық саны — 336 адам, онын iшiнде
жұмыс iстейтiндер — 336 адам, зей-
неткерлер — 33 адам, әртүрлi топтағы
мүгедектер — 33 адам, жұмыс-
сыздар — 94 адам.

2020 жылы Шығанақ Берсиев атын-
дағы ауылдық округінің аппаратына
азаматтардан 38 — өтiнiш келiп түстi,
оның iшiнде 5 — өтiнiш үй салу үшін
жер телімін сұрау, 31 — жер учаскесін
сұрау, 7 – басқа да мәселелер. Олар-
дың iшiнде: 31 қанағаттандырылды, 7
өтініш бойынша түсінік берілді.
Салықтарды және басқа да міндетті

төлемдерді жинау, салық салынатын
базаны кеңейту.

«Өңірлерді дамыту» бағдарламасы
арқылы Қаратал ауылындағы дәрігер-
лік амбулаториясына ағымдағы
жөндеу жұмыстары жүргізілді.

Кәсіпкерлік саласы бойынша
Мемлекеттік бағдарламалар бойын-

ша округте кәсіпкерлік саласы қар-
қынды дамып келеді. Қазіргі таңда
ауылымызда наубайхана, монша,
тойхана, шаштараз, тігін цехы, сауда
дүкендері және такси қызметі ауыл
тұрғындарына қызмет көрсетіп, жұ-
мыс жасауда. Жыл ішінде Ойыл ауда-
ны бойынша мемлекеттік кірістер бас-
қармасына 4 жеке кәсіпкер тіркелді.

«Нәтижелі жұмыспен қамту
және жаппай кәсіпкерлікті

дамыту»
«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры»

акционерлік қоғамы арқылы 1 адам
оқуға ниет білдіріп, сертификат алды.
Барлығы 1 000 100 теңгенің 29 ҰММ
сатып алынды.

2020 жылы округтегі мал саны МІҚ
- 5708 бас, жылқы - 2071 бас, түйе -
36 бас дерекқор базасына тіркелген.
Округ бойынша 2935 бас малға бір-
дейлендіру жұмыстары жүргізіліп,
сырға салынып, дерекқор базасына
енгізілді. 7 аулаға дезинфекция жұ-
мыстары жасалынып, 115 ит ауланды.
Жоспар бойынша егу жұмыстары
уақытымен орындалды.
МІҚ 6765 бас, ҰММ 14879 бас,

жылқы 16 бас, түйе 18 бас және 14 ит
«серрологиялық» тексеруден өтті.
Оның ішінде 70 бас МІҚ, 3 бас ҰММ
және 1 бас түйе бруцеллез ауруына
шалдыққан. Сол малдар уақытымен
жойылды.
Округ бойынша мал бордақылау

алаңдарына, яғни «АкТеп» ЖШС 10
бас МІҚ, «Терра» ЖШС 45 бас МІҚ
тапсырылды. Округ бойынша жыл
басынан бері 2 «Шектеу іс-шаралары»
белгіленді. Атап айтқанда, Құмжарған
ауылы «Мерей-С» шаруа қожалығы
бойынша МІҚ малдары арасынан
қарасан ауруының анықталуына
байланысты ветеринариялық-санти-
арлық іс-шаралар белгіленді.
Ауылдық округ бойынша «Бола-

шақ» ШҚ басшысы бау-бақша егіп,
қарбыз, қауын, қияр көкөністерін
ауыл, аудан тұрғындарына ұсынып,
аудандық, ауылдық жәрмеңкелеріне
қатысты.

Бағаларды тұрақтандыру
бойынша жұмыстар

Дүкендердегі әлеуметтік маңызы
бар тауарлардың бағаларына күнде-
лікті мониторинг жүргізіледі. Жеке
кәсіпкерлермен бағалардың көтері-
луін болдырмау туралы түсінік жұмыс-
тары жүргізілді. Қазіргі таңда жоғарғы
сұрып нанның бағасы 90-100 теңге.
Округ бойынша Қаратал ауылындағы
4 дүкен және Құмжарған ауылындағы
1 дүкен иелермен мониторинг жасал-
ды. Ауыл әкімдігі ауылшаруашылық
және кәсіпкерлік саласын дамыту
бағытындағы барлық бастамаларды
қолдай отырып, кәсіпкерлер мен
шаруа қожалық құрылымдарын бірле-
се жұмыс жасауға шақырады.

Қайырымдылық шаралар
Ауылдық округ бойынша 55 адамға

720 000 теңге қаражат көлемінде кө-
мек көрсетілді, оның ішінде 35 аз
қамтылған отбасы (442000 теңге), 15
мүмкіндігі шектеулі жандар (197000
теңге), 5 жалғызбасты аналар (81000
теңге). 16 желтоқсан Қазақстан Респу-
бликасының Тәуелсіздік күніне орай
Қаратал ауылының тұрғыны аз қам-
тылған жалғызбасты ана Г.Магзимо-
ваға коммуналдық тұрғын үй кілті
табысталды. Ойыл ауданы бойынша
төтенше жағдайлар бөлімі, ауылдық
округ әкімшілігімен бірлесе, берілген
тізім бойынша әлеуметтік осал топқа
жатқызылған 6 отбасының үйілеріне
улы газ датчигі қондырылды. Сондай-
ақ округтегі жалғызбасты аналарға,
мүмкіндігі шектеулі жандарға көмек
көрсетіліп, үйлеріне отын түсірілді.

Білім саласы
Ш.Берсиев атындағы орта мектебін-

де 2020-2021 оқу жылы бойынша 53
педагог, 36-мұғалім, 39 кіші қызмет-
кер, 2 интернат тәрбиешісі, 2 медбике
жұмыс жасайды. Мектепте 278 оқушы
білім алуда. Мектепалды даярлық
сыныбында 28 бала. Барлығы-306
оқушы. 484 бұйрықтың 17 қарашасын-
да шыққан штаттық оқу режиміне
байланысты 5-11 сынып оқушылары
2 тоқсанда мектепке келіп оқи бас-
тады. 2-5, 7-9 сыныптар кезекші сы-
нып бойынша екіге бөлініп оқып, білім
алуда. Мектептегі санитарлық-эпиде-
мологиялық жағдайы, оқушылар мен
мұғалімдердің температурасын өлшеу
қалыпты жағдайда.

«Балбөбек» бөбекжай-бақшасы
мемлекеттік коммуналдық кәсіпор-
нында 2020-2021 оқу жылында 9 педа-
гог, 17 қызметші жұмыс жасайды.
Балабақшада қазіргі таңда кезекші
топта 45 бала тәрбиеленуде.

Денсаулық саласы
Ауылдық округ бойынша 2020 жылы

38 бала дүниеге келді, қазіргі таңда
есепте 38 жүкті әйел бар. 150 адам
тұмауға қарсы екпе алды, 970 ересек
адам және 630 бала скринингтен өтті.
Ақпан айындағы автопоезға 40
ересек, 30 бала, 24 әйел қаралды.
Жылжымалы флюрографияға 260
адам түсті, жалпы 692 адам. Тіркеуде
100 адам тұрады, барлығына тегін
дәрі беріледі. Күндізгі стационарда
110 адам емделді.

Жастар саясаты бойынша
Округ аумағында 14-29 жас ара-

сында 135 үйге мекен-жайлық жұмыс
нәтижесі бойынша 550 жас бар. Оның
ішінде өзін-өзі қамтыған жастар саны
208, мүмкіндігі шектеулі жастар саны
2, оқушы жастар 112, студенттер 65,
жұмыссыз жастар саны 1, нәтижесінде
1 жұмыссыз жас ауылдық округ әкімі-
нің аппаратына жетекші маман лауа-
зымына жұмысқа орналасты, мемле-
кеттік қызметте 3 жас. Жастар сая-
сатын дамытып, жастарды кешенді
қолдау мақсатында жас мамандарды
тұрақтандыру мақсатында Берсиев
дәрігерлік амбулаториясының аға
дәрігеріне коммуналдық үйдің кілті
табысталды.
Сонымен қатар окургте «Қамқор»

атты жастардың акциясы барысында
мұқтаж адамдардың үйлерінің
ауласындағы күл-қоқысын шығаруға,
қысқы отынын жинап беру-ге,
ауласына тазалық жұмыстарын
жүргізуге атсалысып, алғысқа бөлен-
ді. Құмжарған ауылының «Жасыл ел»
жасақшылары «Жастар саябағының»
құрылуына қолғабыс етіп, сонымен
қатар ауылға кіре берістегі аялдамаға
өз қолдарымен сурет салып, ауылдың
көркеюіне үлестерін қостын.

Әскерге шақыру
Әскерге шақырылған азаматтар

саны — 44. Әскерге қабылданған
сарбаздар саны – 12 адам. Оның ішін-
де 28 студент, әскери қызметке шақы-
рушылар 4 азаматты әкімшілік жазаға
тарту үшін Ойыл ауданының қорғаныс
істері жөніндегі бөліміне мәжбүрлеп
жеткізуге жолданды.

Тұрғындардың жұмыспен
қамтылуы

Ақылы қоғамдық жұмысқа 87 адам
тартылған. «Гүлдене бер, туған ел!»
акциясы аясында жазғы демалыс
кезінде студенттер және жоғары сы-
нып оқушыларына арналған қоғамдық
жұмысқа 68 жас тартылды.

Бюджет саласы
Өңірлерді дамыту 2021 жылға

дейінгі бағдарламасы шеңберінде
өңірлерді экономикалық дамытуға
жәрдемдесу бойынша шараларды
іске асыруға ауылдық елді мекендерді
жайластыруды шешуге арналған іс-
шараларды іске асыру бағдарламасы
бойынша 799 мың теңгеге жиектастар
(бордюр) сатып алынып, 1 955 мың
теңгеге өрнектастар (брусчатка) сатып
алынды. Қаратал, Құмжарған, Қарасу
ауылдарында 1 648 мың теңгеге көше
шамдары орнатылды. Қаратал ауы-
лында орналасқан полигонды қоршау
үшін 500 мың теңге, 3 көшеге бейне-
бақылау камераларын қондыруға
1 750 мың теңге, Қаратал, Құмжарған
ауылдарының кіре берісіне арка орна-
туға 1 800 мың теңге қаржы жұмсал-
ды. Құмжарған ауылына «Билайн»
байланыс мұнарасы 1 500 мың теңге-
ге қондырылды. Қаратал ауылында
босаған пластикалық ыдыстарды
салатын 5 дана жәшік 200 мың тең-
геге, көше қиылыстарындағы LED-
шамдары 500 мың теңгеге орнатыл-
ды. Ш.Берсиев пен Сүлеймен әулие
көшелеріне асфальт төсеу және әкім-
шілік ғимаратына ағымдағы жөндеу
жүргізу үшін 300 мың теңгеге ЖСҚ
жасалды. Мал егуге арналған қоршау
(раскол) 200 мың теңгеге, көше атау-
лары тақтайшалары, аншлагымен 300
мың теңгеге жасалып, көшелерге
ілінді. 2020 жылға бөлінген 78 млн
теңге толықтай игерілді.

Мал азығын дайындау
Шығанақ Берсиев атындағы ауыл-

дық округі бойынша қысқы мал
азығымен қамтамасыз ету мақса-
тында 1,5 жылдық мал азығы қорын
дайындау 29,0 мың тонна, орындалуы
100%, барлық тасылғаны 27,8 мың
тонна, тасылуы 96,0%, оның ішінде
қыстаққа тасылғаны 11,1 мың тонна,
орындалуы 40,0%, оның ішінде жұрт-
шылыққа 16,7 мың тонна, тасылуы
60%. Ауланың саны 279, оның ішінде
тасылғаны 184, орындалуы 66,0%.

Санитарлық тазалық
және көгалдандыру

Жылдағы дәстүр бойынша округтегі
мекемелер айналасына сенбілік
жұмыстары жүргізілді. Ауылдық округ
бойынша тазалық және көгалдандыру
жұмыстарына шілде-тамыз айларын-
да 61 студент, 7 оқушы жұмысқа
алынды. Қаратал ауылындағы күл-
қоқыс төгетін полигон қоршалды.
Ауыз сумен қамтамасыз ету
Ауылдық округ бойынша Қаратал,

Құмжарған ауылдары 100% орталық-
тандырылған ауыз сумен қамтылды.
Қарасу ауылында ауыз су тасымалдау
арқылы алынады.

Электр желісі
Округ бойынша биылғы жылы Қара-

тал ауылының 5 көшесіне 35 дана
жарық шамдары, Құмжарған ауылына

1 көшесіне 12 дана, күн сәулесінен
қуат алатын 6 дана, Қарасу ауылына
4 дана күн сәулесінен қуат алатын
жарық шамдарын орнатылды.
Атаулы әлеуметтік көмек бойынша
Қаратал ауылы бойынша 2020

жылы Мемлекеттік атаулы әлеуметтік
көмекке 53 отбасы өтініш білдіріп, 24
отбасыға атаулы әлеуметтік көмек
тағайындалды. Қазіргі таңда соңғы
тоқсан бойынша 16 отбасы әлеуметтік
көмек, балаларға жасына байланысты
әлеуметтік пакет беріліп отыр. Қара-
тал бойынша 11, Құмжарған 4, Қарасу
1 отбасы. Алып отырған көмек мөл-
шері 3222247 теңге.

Пандемия кезінде жасалған
жұмыстар

Еліміздегі төтенше жағдай кезінде
округ бойынша мұқтаж жандарға азық-
түліктер және медициналық заттар-
мен көмек беріліп, тегін медициналық
бетперделер (маска) таратылды.
Ауылдық округте автокөлік қарым-
қатынасына шектеу қою мақсатында
блокпост қойылып, арнайы вагон
апарылып, учаскелік инспектор
қасына кезекшілік ұйымдастырылып,
жеке кәсіпкер Б.Исаева түскі аспен
қамтамасыз етті. Сонымен қатар
мемлекеттік мекемелерге, аз қамтыл-
ған отбасылардың үйлеріне залал-
сыздандыру жұмыстары жүргізілді.

Тұрғындармен жұмыс
«Халық үніне құлақ асатын мемле-

кет» тұжырымдамасын сақтау, қоғам-
дық ұйымдар және қарапайым аза-
маттармен диалог, ашықтық, адам-
дардың қажеттілігіне жедел әрекет
ету, халықпен тұрақты кездесулер,
жергілікті атқарушы органдар қызме-
тіндегі басты қағидат. 2020 жылы
Шығанақ Берсиев атындағы ауылдық
округі бойынша тұрғындармен бар-
лығы 27 кездесу жиыны өткізілген.
Оның ішінде 7 қоғамдастық жиыны, 17
рет халықпен кездесу жиыны өткізілді.
Сондай-ақ ауылдық округ бойынша
мәслихат депутаттарымен ауыл тұр-
ғындарымен кездесу жиыны өткізілді.

«Туған жерге тағзым»
акциясы

Округ бойынша атқарылған игі
шаралардың қатарында «Туған жерге
тағзым» акциясы аясында Қаратал,
Құмжарған ауылдыарында демеуші-
лікпен  бірқатар жұмыстар атқарылды.
Оладың қатарында Ш.Берсиев атын-
дағы орта мектебіне ауылдың 1978
жылғы түлектері мектеп ауласына
демалыс орнын 150000 теңге, 1998
жылғы түлектер технология кабине-
тіне стол, орындықтар 97000 теңге
және 2018 жылғы түлектер тир мыл-
тығын 29603 теңге көлемінде демеу-
шілік көрсетті. Сондай-ақ 1994 жылғы
түлектер музыкалық аппаратура
(250000 теңге), 2009 жылғы түлектер
түрлі-түсті принтер (100000 тенге),
2019 жылғы түлектер 2 дана шкаф
(47500 тенге) және 1979 жылғы
түлектер ойын сеткасы, 7 адамға
футбол формасы, табло, волейбол
добын сыйлап (64000 теңге) көмек
берді (барлығы 481500 теңге). Соны-
мен қатар аталмыш акция аясында
ауылдың 1967 жылы туған азамат-
тары Ш.Берсиев атындағы дәрігерлік
амбулаториясына ауласына демалыс
орнын орнатып, 200000 теңге көлемін-
де көмек көрсетті. Берсиев модельді
кітапханасының ұжымы кітапханаға 4
терезеге (24000 теңге) жалюзи орнат-
ты. Берсиев ауылдық клубына демеу-
шілікпен баннер (20000 теңге), 1985
жылы туған азаматтар радио микро-
фон сыйлады. Қаратал ауылының
түлектері, ауыл азаматтары «Қара-
тал» белгісін тарту етті. Қаратал ауы-
лының кіре берісіне керме орнатылып,
ауылдың көркін кіргізуде.

«Балбөбек» бөбекжай-бақшасына
1974 жылы туған азаматтар түрлі-түсті
принтер (59000 теңге) сатып алып
беріп демеушілік етті.
Акция барысында Құмжарған ауы-

лының «Соркөл» орта мектебінің
алдына 2 орындық (39000 теңге)
жасалып, мектеп алдындағы көшеге
37*5 көлемде 3 саябақ (35000 тең-
геден 105000 теңге) жасақталды.

«Туған жерге тағзым» акциясы
аясында 1998 жылғы мектеп түлектері
Шығанақ Берсиев ауылдық округінің
саябағына мектепті бітіргендеріне 20
жыл толуына орай 20 түп қарағай
көшеттерін отырғызды. 1982 жылы
туған азаматтар пен азаматшалар
мектеп бітіргендеріне 20 жыл толуына
байланысты туған жерлері Қаратал
ауылына стрит воркаут орнатты.
Ауылдық округке қарасты Құмжар-

ған ауылы тұрғындарының ауызбірші-
лігімен ауылдың кіре берісіне белгі
орнатылды. Құмжарған ауылдық
клубына  2005 жылғы түлектер су құ-
бырын кіргізуге (15000 теңге), «Рухани
жағыру» стендін жасатуға (7000 теңге)
көмек көрсетті. Құмжарған ауылдық
кітапханасына «Сұлтан» шаруа қожа-
лығы 4 кітаптар стеллажын (60000
теңге) сыйлады.
Ауылды көркейту мақсатында округ

орталығының кіре берісінен бастап
Қаратал ауылында кіндік қаны тамған,
еңбегімен еленіп, танымал болған
тұлғалардың баннерлері қондырыл-
ды.

Алдағы міндеттер
Атқарылған жұмыстарды саралай

отырып, жергілікті қоғамдастықпен
бірлесіп алдағы жылға төмендегідей
жұмыстарды атқарамыз деп мақсат
қойып отырмыз.

- Округ бойынша көшелерді жарық-
тандыру;

- Құмжарған ауылына шағын фут-
бол алаңын салу;

- Округтің көркеюін одан әрі жақсар-
ту үшін «Туған жерге тағзым» акция-
сын жандандыру;

- Қарасу ауылына кешенді блок
модуль ауыз су құбырын тарту үшін
ЖСҚ дайындау;

- Қаратал ауылының Ш.Берсиев
және Сүлеймен әулие көшелеріне
асфальт төсеу;

- Әкімшілік ғимаратына ағымдағы
жөндеу жүргізу.

А.ИЗБАСОВ,
Шығанақ Берсиев атындағы

ауылдық округінің әкімі.

МАҚСАТ - ЕЛДІҢ СЕНІМІН АҚТАУӘкімдер есебі

Азаттыққа қол жеткізген 29 жыл
уақыт аралығындағы қазақ елінің
толағай табыстарын бүгінгі таңда
төрткүл дүние танып-біліп отыр десек,
артық айтқандық болмас. Ел экономи-
касының өркендеуі мен қоғамымыз-
дағы бірлік пен ынтымақтастықты
қамтамасыз ету бағытында, сондай-
ақ тұрғындардың әлеуетін арттыру
мақсатында жүзеге асырылып жатқан
іс шаралар аз емес.

2020 жылдың қортындысы бойын-
ша тұрғындар тарапынан түскен
ұсыныстар бойынша бірқатар шара-
лар жоспарланып орындалу деңгейі
төмендегідей  дәрежеде болды:
а) Ақжар-Саралжын бағытындағы

көтерме жолға екі рет қыру жұмыс-
тары жүргізілді.
ә) Ақжар және Көсембай ауылдары

тұрғындарына интернет жүйесі іске
қосылды.
б) Көсембай елді мекені тұрғын-

дарына орталықтандырылған ауыз су
құбыры пайдалануға берілді.
в) Ақжар ауылының көшелеріне

жаңадан жарық шамдар және Көсем-
бай ауылына күн сәулесінен қуат
алатын жарық шамдар, екі ауылдың
кіре берісіне керме орнатылды.
г) Ақжар ауылына көшедегі қоғам-

дық тәртіпті бақылау мақсатында 2
бейнебақылау камерасы орнатылды.
ғ) Көшелерге тұрмыстық қалдықтар

жинайтын жәшіктер орнатылды.
д) Шағын кәсіпкерлікті дамыту

мақсатында «Жұмыспен қамту-2020»
бағдарламасы аясында 2020 жылы
ауылдық округте жаңадан 3 шаруа
қожалығы және 7 кәсіпкер өз жұмысын
бастады, т.б. талап тілектердің орын-
далуына, шешілуіне қызмет жасалды.
Мемлекет басшысы тарапынан

алдымызға қойған жаңа міндеттер
мен талаптарды орындау негізінде
және ауыл тұрғындарының кездесу-
лер кезіндегі ұсыныстары мен сын
ескертпелерін қанағаттандыру мақса-
тында 2020 жылы Қайыңды ауылдық
округі әкімінің аппараты бірқатар
жұмыстар жүргізді.
Қайыңды ауылдық округіндегі

Ақжар, Көсембай ауылдарында жал-
пы халық саны 2020 жылы 1235 адам,
2019 жылмен салыстырғанда халық
саны 24 адамға өскен, Алдыңғы
жылдармен салыстырғанда сәбилер-
дің дүниеге келуі қуантарлық жағдай.
2019 жылы 24 сәби дүниеге келсе,
биыл 32 сәби дүниеге келді. Округте
барлығы 199  үй бар, онда 232 отбасы
тұрады. Ауыл төңірегінен 37711 гектар
жер әкімшілікке бекітіліп берілген. Бұл
округ тұрғындарына мал басын өсі-
руіне, қыстық мал азығын дайын-
дауға, бау-бақша егуге толық мүмкін-
дік береді.
Қазіргі таңда округте барлығы 1

ЖШС, 3 АӨК, 39 шаруа қожалығы
және 26 жеке кәсіпкерлік субъектілері
бар. Биылғы жылы 7 жеке кәспкерлік
субъектісі өз жұмысын жаңадан
бастады.  Ауылдық округ бойынша
қысқа түскен МІҚ – 4446 бас, қой-ешкі
– 11368 бас, жылқы – 702 бас, құстың
барлық түрі – 3741. Округте 4 мал
дәрігері қызмет жасайды. Олар
жоспарға сай мал ауруларына қарсы
екпе жұмыстарын жүргізіп отырады.
Мал дәрігерлерінің нәтижелі жұмыс-
тарының арқасында ауданның басқа
округтеріне қарағанда біздің округте
сарып ауруы аз мөлшерде. Ағымдағы
жылы 4965 бас мүйізді ірі қара малы-
нан қан алынып 74 бас оң нәтиже
көрсетті. Малдар уақытылы жойылып,
тұрғындардың мал қораларына дәрі-
герлік шаралар жүргізілді. 12700 қой-
ешкіден қан алынып, 4 бас оң нәтиже
көрсетті. 5700 бас ҰММ бірдейлен-
дірілді. № 1 үлгідегі анықтама алу үшін
500 қызмет көрсетілді. 31600 әртүрлі
жануарларға егу жұмыстары жүргізіл-
ді. Малдарды электронды базаға
енгізу жұмыстары уақытылы жүргізі-
леді. 2020 жылы ауылдық округ
бойынша 29800 тонна ірі сабақты мал
азығы дайындалып, уақытында тасып
алынды. Тапсырма 102,7 пайызға
артығымен орындалды. Шөп шабу
науқанына барлығы 30 трактор, 12
рулон пресс, 10 шөп тиегіш, 27 тірке-
ме, 3-автомашина 50-орақ, 30-тырма
қатысты. Шаруа қожалықтары артық
шөптерін көршілес Ойыл, Ақшатау,
Қаракемер елді мекендеріне тасыды.
Ауылшаруашылық саласында:
2 шаруа қожалығы (Есет, АйРус)

мүйізді ірі қара малдарының тұқымын
асылдандыру мақсатында өз қара-
жаттары есебінен 53,5 млн.теңге
несие алса, 2 шаруа қожалығы (Орын-
ғали, Табынай) 28,5 млн.теңге несиеге
құжаттарын тапсырды. Берілетіндігі
туралы хабарлама келді. «Еңбек»
бағдарламасы бойынша 2 шаруа
қожалығы (Алихан, Азамат) мүйізді ірі
қара малдарының тұқымын асылдан-
дыру мақсатында 8 млн.теңге несие
алды. Мемлекеттен берілетін көмектің
арқасында өткен 4 жылда округтегі
шаруа қожалықтары 11 жаңа трак-
тормен 11 рулон шөп байлағышын
алды. Мемлекетіміздің көмегінің
арқасында 19 шаруа қожалығы күннен
қуат алатын батерейка мен ұңғымалы
құдықты тегін қондыртып алды. Қазіргі
кезде теледидарды ауылдағыдай

көріп отыр.
Кәсіпкерлікті

дамыту саласында:
«Ағымдағы жылы Нәтижелі жұмыс-

пен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті
дамытудың» 2017-2021 жылдарға
арналған бағдарламасы аясында
округтің 4 тұрғыны 2222400 теңге
жеңілдетілген несие алып, мал шаруа-
шылығымен айналысуда. Ақжар
ауылы орталығынан жеке кәсіпкер
А.Қошқаров жылыжай құрылысын
аяқтап, шілде айының аяғында өнімін
арзан бағамен ауыл тұрғындарына
ұсынды. Ағымдағы жылы «Нәтижелі
жұмыспен қамтуды және жаппай
кәсіпкерлікті дамытудың» 2017-2021
жылдарға арналған бағдарлама-
сының бірінші бағыты: «Бағдарламаға
қатысушыларды техникалық және
кәсіптік біліммен және қысқа мерзімді
кәсіптік оқумен қамтамсыз ету»
бойынша 1 адам қысқа мерзімді кәсіп-
тік оқытуға жолданды. Бағдарламаны
екінші бағыты: «Жаппай кәсіпкерлікті
дамыту» бойынша «Еңбек» бағдарла-
масы арқылы 1 кәсіпкер, 2 шаруа
қожалығы 9,5 миллион теңге несие
алып, мал сатып алды. Ауыл тұрғын-
дары биылғы жылы қаз, үйректің
балапандарын алып бағуды кәсіп
етуде. Әр қазды 7000 теңгеге, үйректі
2500 теңгеге сатты.

Жұмыспен қамту және
әлеуметтік бағдарламалар

саласы бойынша:
2020 жылы «Халықты жұмыспен

қамтуға жәрдемдесу және еңбек
ресурстарының ұтқырлығы арқылы
еңбек нарығын дамыту» бойынша
округ бойынша төрт жас жастар тәжі-
рибесінен өтті. «Нәтижелі жұмыспен
қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті
дамыту» бағдарламасы шеңберінде
жасыл ел қоғамдық жұмысына жас-
тарды жұмысқа тарту мақсатында 10
жұмыссыз жас пен студенттер жұмыс
жасады. Ағымдағы жылы аз қамтыл-
ған, көп балалы отбасының 101 мүше-
сі  қоғамдық жұмысқа тартылды. Жас-
тарды ауылға тұрақтандыру мақса-
тында «Дипломмен ауылға!» бағдар-
ламасы бойынша 2 жас маман 356000
теңге көтерме ақы алды. Округ бойын-
ша 13 отбасының 83 мүшесі мен 58
баласына 1975920 теңге атаулы
әлеуметтік көмек тағайындалды.

Білім саласында:
Округте 1 орта, 1 негізгі мектеп бар.

Оқушылар саны 175, даярлықта 16
бала, оларға 56 мұғалім дәріс береді.
Округте 1 балабақша мен Көсембай
негізгі мектебі жанындағы шағын
орталық жұмыс жасайды. 2019-2020
оқу жылында мектептетердегі білім
сапасы 64 пайызды көрсетті. ҰБТ
көрсеткіші бойынша орташа балл 97.
Саға мектеп-балабақшасында 6
оқушы мектеп бітірді. 1 оқушы “Алтын
белгі” иегері  атанды.  Ол: Тимурова
Адина Әл-Фараби атындағы Қазақ
ұлттық университетіне оқуға түсті. 5
оқушы жоғары оқу орындарына
грантпен оқуға түсті.1 оқушы
колледжге грантпен оқуға түсті.
Денсаулық саласы бойынша:
Округте 1 дәрігерлік амбулатория,

1 фельдшерлік пункт және 1 автокөлік
бар. 6 дәрігер жұмыс жасайды. Биыл-
ғы жылы округ бойынша 23 сәби
дүниеге келді. Былтырғы жылмен
салыстырғанда 1 сәбиге кем. 5 адам
қайтыс болды. 0-7 жас аралығында
153 бала тіркелген. Жүкті аналар
уақытынан бүрын ауруханаға жберіліп
отырады. Үйінде босану фактілері
орын алған жоқ. Биылғы жылы флю-
роға 347 тұрғын түсуге тиісті болса,
олар түгел қамтылған. Тұмауға қарсы
150 адам тегін, 30 адам ақылы егілді.
Округте сарып, туберкулезбен ауыр-
ғандар тіркелмеген. Алғашқы дәрігер-
лік көмек көрсетуге дәрілер алынып
қойылады. Бір қынжылтарлық жағдай
жедел жәрдем көлігі ескірген. Жиын
сайын осы мәселе айтылып келеді.
Кей кездері дәрігерлер науқастарды
аудан орталығына жеке көліктермен
апарады. Округ аудан орталығынан
қашық болғандықтан жедел жәрдем
көлігінен көмек керек.
Мәдениет саласы бойынша:
Округте 2 ауылдық клуб, 2 ауылдық

кітапхана жұмыс жасайды. 18045 кітап
қоры, оның ішінде 10093 ана тіліміз-
дегі кітаптар. Кітапханалар жыл сайын
жаңа кітаптармен толықтырылып
отырады. Ауылдық әкімшіліктің бас-
шылығымен кітапхана, клуб қызмет-
керлері мектептермен бірлесіп, жыл
бойғы мерекелерді ұйымшылдықпен
өткізіп отырады. Бұл мерекелерден
ауылдың қарттары мен көп балалы
аналар және мүмкіндігі шектеулі
жандар тыс қалмайды. Биылғы жылы
аудан орталығында өткізілген мәдени
шараларға ауылдық округте өз үлесін
қосты. Облыс, аудан аумағында
өткізілген ауылшаруашылық жәрмең-
келеріне ауыл тұрғындары мен
шаруашылық субъектілері өз үлес-
терін қосуда. 2020 жылдың басынан
ауылдық округтегі кітапханалардың
қорына жаңадан кітаптар келіп

Көркейту, көгалдандыру
бойынша:

Облыс әкімінің жыл сайынғы
«Облыстық елді мекендерде көктемгі-
күзгі санитарлық тазарту, көркейту,
көгалдандыру айлығын өткізу туралы»
қаулысын орындау мақсатында,
ауылдық округтің елді мекенінде
көктем-күз айларында санитарлық
тазалық сенбіліктері өткізілді. Таза-
лық айлығына 10 мекеме, 305 адам,
3 техника қатынасты. Тазалық айлығы
кезінде  620 тонна күл қоқыс сыртқа
шығарылды. 9 - мамыр қарсаңында
Ақжар ауылындағы Ұлы Отан соғысы
кезінде қаза болғандар ескерткішіне
ағымдағы жөндеу жұмыстары жүргі-
зілді.  Мекемелердің айналасы тазар-
тылып, тал түптері ақталып, қоршау-
лары   сырланды. Округтегі «Жастар
саябағы» тазартылып, ішіндегі отыр-
ғыштар мен үстелдеріне ағымдағы
жөндеу жұмыстары жүргізіліп, жаңа-

дан баннерлер орнатылды. Округ
аумағында 16733 шаршы метр алаң
қоқыстардан тазартылды. Бұрынғы
егілген талдар уақытылы әктеліп,
қоршаулар қайта сырланды. Сенбілік
кезінде 34 түп ағаш түрлері отыр-
ғызылды. Ақжар, Көсембай елді
мекендеріндегі шамдар жаңартылды.
Биылғы жылы Көсембай елді мекені
тұрғындарына орталықтандырылған
ауыз су құбыры пайдалануға берілді.
Саралжын - Ақжар бағытындағы
көтерме жолға күрделі жөндеу жұмыс-
тарын жүргізу үшін жобалау сметалық
құжаттары жасақталды.
Ауылдық округтегі салық төлемдері

бойынша мүлік және жер салықтары-
нан – 38271 теңге, жеке   кәсіпкерлер-
ден түскен жалдау ақысы 1 желтоқ-
санға 33000 теңге, көлік салығы
жоспар бойынша 924650 тенгенің 1
желтоқсанға дейін 358070 теңгесі
немесе 67,5 пайызы жиналды. Ауыл
тұрғындарын жеке көліктерінің салық-
тарын кешіктірмей төлеу керектігін
ескертілді. Көлік салығының жоспа-
рын орындаудың шаралары алынуда.
Алдағы уақытында салық төлеуден
бас тартып жүргендерге заңды шара-
сын алу үшін жұмыстар жасайтын
боламыз.
Қазақстан Республикасы Үкіметінің

18.09.2013 жылғы № 983 қаулысына
сәйкес, ауылдық округте  қазіргі таңда
20 мемлекеттік қызмет көрсетіледі.
2020 жылы ауылдық округ бойынша
477 мемлекеттік қызмет көрсетілді
оның барлығы да электрондық түрде
көрсетілді. Мемлекеттік қызмет көрсе-
тудің сапасын жақсарту мақсатында
округте іс-шаралар жоспары құрылып,
қажетті ақпараттар орналастырылған
ақпараттық стенд орнатылды.   Округ-
те  ауыл тұрғындарының мемлекеттік
қызметтер алуына жағдай жаса-
лынып, мемлекеттік қызмет алушы-
лардан ешқандай арыз шағымдар
түскен жоқ. Барлық қызмет мемле-
кеттік қызмет көрсету стандарты
бойынша жүргізілді. Әкімшілікте өзіне-
өзі қызмет көрсету орыны жасақ-
талған. Ауыл тұрғындары қажетті
құжаттарды алып тұрады.

2020 жылы заңды және жеке
тұлғалардан барлығы 34 өтініш түсіп,
22-сі қанағаттандырылып, 7-еуіне
түсіндірілді. Ауыл әкімінің жеке
қабылдауы бойынша 5 өтініш тіркеліп
тиісті орындарға жіберіліп, қабыл-
дауда болған азаматтарға жауаптары
берілді. Сыбайлас жемқорлық құқық
бұзушылықтарға қарсы күрес шеңбе-
рінде Қайыңды ауылдық округінде
мекеме басшылары арасында түсінік
жұмыстары жүргізіліп, Сыбайлас
жемқорлық құқық бұзушылықтарға
қарсы күрес жөнінде жоспар жасалын-
ды.
Учаскелік инспектормен бірлесе

отырып, ауыл тұрғындарымен және
жастармен аудандық ішкі саясат
бөлімінің ұйымдастыруымен Алматы,
Ақтөбе қалаларынан келген теолог-
тармен және имамдармен бірлесіп
кездесулер өткізіліп, профилакти-
калық жұмыстар жүргізілді. 2020
жылы сыбайлас жемқорлық фактілері
орын алған жоқ.
Жыл ішінде атқарылған және атқа-

рылуына белгілі себептер соның
ішінде қаржы мәселесі қиындық
келтіріп отырған жұмыстардан жібе-
рілген кемшіліктерді саралай келе
әкімшілікке айтылған талап, тілектерді
ескере отырып, алдағы уақытта
төмендегідей мәселелерді шешуге
ұйтқы болу, қызмет ету жоспарланып
отыр:

- Ақжар - Саралжын бағытындағы
көтерме жолды жөнге келтіруге ықпал
жасау;

- «Өңірлерді дамыту» бағдар-
ламасы бойынша бөлінген қаражатқа
Ақжар ауылындағы орталық көше-
лерге асфальт төсеу;

- Округ орталығы мен ауылдарда
халыққа қызмет көрсететін орындар
ашу;

- Шағын кәсіпкерлікті дамыту мақса-
тында «Жұмыспен қамту-2020» бағ-
дарламасы аясында ауылдық округте
жаңа кәсіпкерлерді анықтау және
оларға қолдау көрсету;

- Ауыл тұрғындары әсіресе ауыл
жастары арасынан әр түрлі кәсіп-
керлікпен  айналысу үшін, несие
алуына көмек көрсету және ұйымдас-
тыру;

- Ақжар, Көсембай ауылдарында
жастардың бос уақыттарын тиімді
өткізу үшін демалатын орындар мен
шағын ойын аландарымен баркауттар
орналастыруды;

- Көсембай ауылына диодтық
жарық беру шамдарын орналастыру;

- Қыс мезгілінде Ақжар, Көсембай
көтерме жолының қар ұстау қауіпі бар
жерлеріне тал отырғызу;

- Ауыл шаруашылыға саласындағы
мемлекеттік бағдарламалардың
орындалуын жүзеге асыру;
Округтегі әлеуметтік – экономи-

калық бағдарламаларды шешуге
аудан әкімшілігі ұдайы көңіл бөліп
отырады. Біз өз жұмысымызды аудан
әкімдігі мен оның бөлімдерімен тығыз
байланыста жасайтын боламыз.
Округ тұрғындары жылды жақсы, та-
бысты аяқтауға бір кісідей атсалы-
сады деп сенемін. Біз бүгін алдымызға
күрделі міндеттер қойып, әрқайсы-
мызға белгілі алға қойған мақсаттар
мен міндеттерді жүзеге асыру үшін
барлығымыз бірлесіп атсалысуымыз
қажет, себебі болашақтың іргесін
бірге қалау барлығымыздың мінде-
тіміз болып табылады.
Дана халқымызда «Игілік басы -

ынтымақ» деген қанатты сөз бар. Осы
уақыт аралығында Сіздердің қолдау-
ларыңыздың арқасында көптеген
жұмыстар атқарылды. Алда да, бел-
гіленген жоспарларды бірлесіп жүзеге
асыруға шақырамын.

Ы.ҚОСДАУЛЕТОВ,
Қайынды ауылдық

округінің әкімі.

«ШЕКТЕУЛІ» ЖЫЛДЫҢ ДА ИІГІЛІГІ КӨП!



529 желтоқсан 2020 жыл

Ауылдық округтің санитарлық таза-
лығын сақтау, көгалдандыру жұмыс-
тарын, абаттандыру басты назарда.
Аудан орталығының көшелері ақылы
қоғам қызметкерлеріне бекітіліп, таза-
лық жұмыстарын жүргізіліп, сенбілік-
тер ұйымдастырылды. Дей тұрғанмен
әрбір азаматтың өз үйінің, ауласының,
ауылының, Отанның тазалығына
жаны ашып қараса дейміз. Көкжар
көшесі бойына 1000 м жерге, Шернияз
көшесіне 700 м жерге жаяу жүргін-
шілер жолы төселді. «Ұлы Отан соғы-
сы ардагерлері» ескерткішін қайта
жаңғыртылды.
Тәуелсіздіктің 20 жылдығы атын-

дағы орталық саябаққа келер жылы
Ойыл ауданының 100 жылдығы мен
Тәуелсіздігіміздің 30 жылдық мерей-
тойына орай жүгіртпе жолмен бил-
борд орнатылды. Ойыл ауданының 29
«Құрметті азаматтарына» арнап
бағаналарға тақтайшалар орнатыл-
ды. Жолмырзаев 42 үйдің ауласына
балалар ойын алаңы орнатылды.
Мердігер компания ИП «Алтын-

баев» көмегімен Ойыл селосының
көшесіне, яғни  метрге шебін төсеу
жұмыстары жүргізілуде. Сегізсай,
ауылішілік жолдар тегістелді.

2020 жылы Ойыл кіреберісіне шық-
пай қалған талдардың орнына 500 түп
терек отырғызылса, Көкжар көшесіне
40 түп қарағай ағаштары отырғызыл-
ды. Ойыл ауылы кіре берісіне 3 керме
шам алынып, орнатылды. Ойыл село-
сының жарық шамдар жүргізілмеген
шеткі көшелеріне күн сәулесінен қуат
алатын 40 жарықшам орнатылды.
Қазірде халық ұсынысына қарай
жарықшамдар алынып, елді мекен-
дерге орнатылды. Ойыл селосындағы
көшелерге жаңадан жол белгілері
қойылып, жолақтар салынды, соны-
мен қатар қозғалыс көп көшелерге
жсанды кедергілер орнатылды.
Ақшатау, Қаракемер елді мекенін-

дегі иесіз қалған үйлердің орны
тазартылды. Ақшатау елді мекеніне
361450153 теңгеге, Қаракемер елді
мекеніне 287233208 теңгеге тұрғын
үйлерге ауыз су кіргізілді.
Қараой бағытындағы тас жол

бойына 1200 шаршы метрге қараағаш
отырғызылды. Ойыл селосының
шетіндегі күл-қоқыс төгетін орны
тазартылып, айналасы қоршалды.
Ойыл ауылы бойынша қоғамдық

табын 3 бағытқа сиыр бағу ұйымдас-
тырылған болатын. Алайда бақташы
табу өте қиын болып отыр. Мүмкін-
діктер қарастыруда. Қоғамдық табын-
ға 6 бұқашық қосылды. 3 асыл тұқым-
ды , үшеуі тұрғындардың жекесінен
қосылды.

Құжат айналымы
Округ әкімімен 2020 жылдың басы-

нан бері барлығы 179 өкім, 139 шешім
шығарылып, оның ішінде 125 шешім
тұрғын үй салуға бөлінген жер телім-
деріне алынған.

2020 жылдың мекемеге 674 кіріс
құжаттары түсіп тіркелді және 545
шығыс құжаттары жөнелтілді. 2020
жылы округ әкіміне 187 жеке тұлға, 15
заңды тұлға арыз жазып, оларға заң
талаптарына сай уақытында жауап
берілген. Қаралмаған арыз немесе
өтініш жоқ.

«Жер телімінің нысаналы мақсатын
өзгерту» қызметіне 2 өтініш түсті,
қанағаттандырылды. Жеке тұрғын үй
құрылысы үшін жер телімін сұраған 60
арыз қанағаттандырылды.

Сыбайлас жемқорлыққа
қарсы күрес

«Ойыл ауылдық округі әкімінің
аппараты» мемлекеттік мекемесі
«Сенім телефоны» жұмыс жасайды,
мекеме орналасқан ғимараттағы №69
№204 кабинетте арыз шағымдарға
арналған жәшік және арыз-шағымдар
кітабы орнатылған. «Ашық әкімдік»
кабинеті жұмыс жасайды.
Жол қауіпсіздігі саласы және басқа

да құқық бұзушылар бойынша бар-
лығы 633 әкімшілік хаттама толтыры-
лып, 3216251 тенге айыппұл салын-
ған, оның ішінде 2812983 айыппұл
өндірілген алынды.
Алкоголизмге еріксіз емдеу меке-

месіне 1 адамның іс құжаты жинақ-
талды. Әкімшілік аумақта 13 қылмыс
тіркеліп (ұсақ ұрлық, мас күйінде көлік
жүргізу, пәтер ұрлығы т/б) оның ішінде
10-і ізі суымай ашылды. Округ ішінде
қараусыз жүрген мал иелерінің 21-не
ескерту берілді.

2021 жылы ауылдық
округтің даму жоспары

Есепті уақыт ішіндегі атқарылған
жұмыстарды саралай отырып, жергі-
лікті қоғамдастықпен бірлесіп алдағы
жылға төмендегідей жұмыстарды
атқарамыз деп мақсат қойып отыр-
мыз.

- Ауылдың келбеті мен санитарлық
жағдайын жақсарту, көгалдандыру,
абаттандыру жұмыстарын күшейту;

- Селоның 10 көшесін асфальттау;
- Жасақталған ЖСҚ қаражат бөлін-

ген жағдайда және «Туған жерге тағ-
зым» бағдарламасы аясында төмен-
дегідей жұмыстарды жүргізу жоспар-
лануда.

- Екпетал елді мекеніне спорт
алаңын жасау.

- Боқтарал көшелеріне желісін
тарту және жарықтандыру.

-Көшелерге тротуар төсеу.
- Көпірден Шұбардың айрығына

дейін жарықтандыру.
- Ойыл селосының шетінен айнал-

ма жол жасау.
- Дендрологиялық жоспар бойынша

жасыл аймақ жасау.

С.ДӘУЛЕТҚАЛИЕВ,
Ойыл ауылдық

округі әкімі.

Ауылдық округ аумағында ауыл
шаруашылығымен бірге шағын кәсіп-
керлікте дамуда. Миграциялық про-
цесс жүріп жатса да, халық саны азай-
ған жоқ. 2020 жылдың 1 қаңтарына
6990 адам құраса, жыл аяғында 7070
адамға жетті. Оның ішінде Ойыл
селосында 5938 адам. 2020 жылға
ауылдық округте әлеуметтік-экономи-
калық дамуы оң динамикасын көрсе-
тіп отыр. 188 сәби дүниеге келсе, 48
адам қайтыс болды.

Бюджет
2020 жылғы бекітілген бюджетке

сәйкес жоспар бойынша барлық кіріс
жоспар 11 717 мың тенге. Оның  ішінде
табыс салығы -  1380 мың теңге, мүлік
салығы -272 мың теңге, жер салығы –
565 мың теңге, жеке тұлғалардың
көлік салығы – 7 707 мың теңге, заңды
тұлғалардың көлік салығы – 548 мың
теңге салықтық емес түсімдер -1 245
мың теңге.

2020 жылға 124 057 159 «Ауыл-Ел
бесігі» бағдарламасы бойынша көше-
лерді орташа жөндеу жұмыстарын
республикалық бюджеттен 221 762,0
мың теңге, облыстық бюджеттен
14 640,0 мың теңге қаржы қарасты-
рылды. Көкжар, Бақаев, Желтоқсан
көшелерінің орташа жөндеу жұмыс-
тарына «ЗапКазПромСтрой» ЖШС-
мен келісім шарт жасалып, жөндеу
жұмыстары аяқталды. Шернияз көше-
сінің орташа жөндеу жұмыстарына
«Ерхат жолдары» ЖШС-мен келісім
шарт жасалып, жұмыстар толық
аяқталды.

«Жұмыспен қамтудың 2020-2021
жылдарға арналған жол картасы»
бағдарламасы бойынша 2020 жылға
Амангелді және Молдағұлова көшеле-
ріне жөндеу жұмыстарына 29 781,0
мың теңге қаржы бөлініп, оның
28 667,2 мың теңгесі игерілді. Аман-
гелді және Молдагулова көшелеріне
жөндеу жұмыстарына «ЗапКазПром-
Строй» ЖШС-мен  келісім шарт жаса-
лып, жөндеу жұмыстары аяқталды.
Аудандық маңызы бар қалаларда,

ауылдарда, кенттерде, ауылдық
округтерде автомобиль жолдарының
жұмыс істеуін қамтамасыз ету бағдар-
ламасы бойынша – 16 668 мың тең-
геге көшелерге қиыршық тас (щебень)
төселуде. Елді мекендерді абаттан-
дыру мен көгалдандыру бағдарла-
масы бойынша брусчатка және бор-
дюр төсеуге  - 7 300 мың теңге жұм-
салды. Ағаш бұта түрлерін түгендеу-
дің жұмысы аудан орталығынан ден-
дрологиялық жоспарын жасақтау
қызметіне 3 812,7 мың теңге иегрілді.
3740  мың теңге көшелерге бейне-
камералар орнату жұмыстарына
төлем аударылды.

Ауыл шаруашылығы
Ауылдық округтің ауыл шаруашы-

лық алқабы 160 491 га. Шаруашылық
құрылымдары иелігінде 114949 га жер
учаскесі бар. Ауылдық округтің аума-
ғында 61 ШҚ, 20 ЖШС, 4 АӨК бар.
Шаруа қожалықтарында тіркелген
жұмысшылар саны 97 адам. Еңбек
даулары туындаған жоқ. Округ бойын-
ша асыл тұқымды мал басын алу
бойынша жоспар орындалып 100
пайыз көрсеткішті көрсетіп отыр.
Барлық ШҚ мен ЖШС-лар қысқы мал
азығын жеткілікті қылып жинап алды.
Округ тұрғындары, шаруа қожалық-
тары және заңды тұлғалар бойынша
мал басы саны: МІҚ 8484 бас, Жылқы-
3106 бас, Қой-ешкі - 28300 бас, құс-
7660 бас. Осы орайда округте сиыр
мен жылқы басының өсуінде жақсы
көрсеткіш бар екені көрінуде. Жыл
басынан бері округте мал дәрігерлік
шаралар жоспарға сай жүргізіліп
отырылды. Округ бойынша санитар-
лық жағдайды жақсарту мақсатында
сарып ауруына шалдыққан малдар
«Мұрагер» ЖШС-нің мал сою пункті
арқылы сою жолға қойылған. Алайда
тұрғындардың сойылған, кеткен мал-
дарын ИСЖ базасынан есептен өзді-
гінен шығаруы баяу. Бау-бақша өсіру
бойынша ауыл сыртындағы өзен жаға-
сына мекемелер, жеке тұрғындар 3,5
га жерге картоп екті. Жеке кәсіпкерлер
М.Айдаров, Т.Бақтыгереев, Т.Жауын-
баев 2,5 га жерге бау-бақша өнімдерін
(қарбыз, қауын, қияр) егіп, өнімдері-
мен село тұрғындарын қамтамасыз
етті. Округ бойынша тұрғындардың
ауласына еккен баубақша 30 га құра-
са, Ақшатау және Ойыл ауылы тұр-
ғындары іргесінен ағып жатқан өзен
бойына 4 га аумаққа картоп отырғы-
зылды.

Кәсіпкерлік
Округ бойынша кәсіпкерлік субъек-

тілерінің саны – 420 бірлік. Оның
ішінде – ЖШС – 20, ШҚ – 61, ЖК –
335, АӨК – 4. «Нәтижелі жұмыспен
қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамы-
тудың 2017-2021 жылдарға арналған
бағдарламасының 2 бағыты аясында»
округте 14 адам барлығы 64 млн теңге
несие алды. Кәсіпкерлік нысандары
қалыпты жұмыс атқаруда. Жыл басы-

нан бері аудан орталығында жеке
кәсіпкер Займолдин Жеңістің «Дәу-
лет», азық-түлік дүкені ашылды. 2021
жылға дейін бірқатар инвестициялық
жобалар ұсынылып отыр. Атап айт-
сам: Жеке кәсіпкер А.Ғазизова жеке
балабақшасын алдағы жылға жоспар-
лап отыр; -
Жеке кәсіпкер Б.Ақан сапаржай,

қонақ үй кешенінің құрылысын баста-
ды. Жеке кәсіпкер К.Әліп тойхана
құрылысын бастады. Округте дамы-
май отырған салалардан – қоян, құс
өсіру тәрізді салаларды қолға алу-
шылар болмай тұр. «Бизнес-бастау»
жобасына округтен 34 адам өтініш
білдіріп арнайы тестілеу арқылы 34
қатысушы оқу курстарына жолдама
алды, 100 пайыздық көрсеткіш орын-
далды, 8 қатысушы 4 444 800 теңгеге
100 МРП қайтарымды грант игері
атанып, өз кәсіптерін ашты. Өгізбаев
Б. және Наурызбекова Р. «қаржылық
қолдау қоры» арқылы 8 млн теңге
несие алып мал шаруашылығын
дамытуда. Жылдық жоспар 25 жоба
100 млн теңге болатын болса соның
21 жобасы орындалып 105,7 млн
орындалды. Ауыл шаруашылығын
қолдау бойынша 5 ШҚ және 8 жеке
кәсіпкерлер 64 млн теңге несие алып,
игерілді.

Әлеуметтік қорғау
Газ тарту жұмысы Ойыл ауылы

бойынша толық аяқталды. Ойыл
ауылы орталығында 1208 үй көгілдір
отынның игілігін көріп отыр. «Жасыл
ел» бағдарламасы бойынша 40 адам
жұмыс жасады. Округ бойынша 640
адам жұмыссыз. Осы ретте шаруа
қожалықтары мен жеке кәсіпкерлердің
жұмыс күшіне үнемі мұқтаж болып
отыратындығына назар аудара кеткім
келеді. Сонымен бірге округте де
қоғамдық табынды бағуға малшы жоқ.
Тұрғын үй құрылысы жұмыстарына 4
адам жұмылдырылса, қарбыз егуге 5
адам жұмыспен қамтылды. Ағымдағы
жөндеу жұмыстарына 5 адам, ақылы
қоғамдық жұмысқа 720 адам қызмет
етті. 8 наурыз  және 9 мамыр мереке-
сіне орай тыл еңбекккерлері, батыр
аналар мен «Алтын алқа» иегер-
леріне 52 сыйлық табысталды.

Қайырымдылық шаралары
Ауылдық округ тарапынан жалғыз-

басты қарттарға, тыл еңбеккерлеріне,
мүмкіндігі шектеулі азаматтар мен аз
қамтылған отбасыларға түрлі (азық-
түлік, қысқы отын, мал азығы) көмек-
тер берілді.

2020 жыл басынан округ бойынша
атаулы әлеуметтік көмекке 195 отбасы
құжат тапсырып, 160 отбасындағы 896
адамға атаулы әлеуметтік көмек та-
ғайындалды (148 – шартты, 12 – шарт-
сыз). 55 адам шартты түрде жұмыспен
қамтудың белсенді шараларына
тартылып, 41 адам тұрақты жұмыс
орнымен қамтылды. 9 адам қоғамдық,
4 адам әлеуметтік жұмыс орындары-
мен қамтылды.
Ойыл ауылдық округі бойынша

мүгедектер күніне орай «Ойыл ауыл-
дық округі әкімінің аппараты» мемле-
кеттік мекемесі тарапынан демеуші-
лікпен Ақшатау елді мекенінің тұрғын-
дары, І топ мүгедегі С.Иманованың
ауласына 1 көлік отын (қи),   Қ.Шоқпа-
ровтың және Ж.Нұрмағамбетовтың
ауласына 1 көліктен мал азығы (шөп)
және Ойыл ауылы, Желтоқсан көшесі
№13/1 үйдің тұрғыны, І топ мүгедегі
Г.Елекбаеваның үйінің алдына (қақпа
сыртынан автокөлік жолына дейін)
асфальт қалдығы төселіп берілді.
Сонымен қатар округке қарасты Қара-
кемер елді мекенінің тұрғыны, аз
қамтылған отбасы Р.Атыраубаеваның
ауласына 1 көлік отын түсіріліп беріл-
ді. Жалпы көмекке жұмсалған қаражат
көлемі – 155 мың. Ұлы Отан соғысы
ардагері Қ.Қарабалиевтің ұрпақта-
рының демеушілігімен округтегі 65 аз
қамтылған және 25 тыл енбеккер-
леріне  әр қайсысына 10 000 теңге
көлемінде азық-түліктей көмек көрсе-
тілді. Жалпы көмекке жұмсалған
қаражат көлемі – 900 мың тенге.

Білім беру
Округ бойынша 1 колледж, 4 орта

мектеп,  2 негізгі мектеп, 5 бала бақша,
2 мектеп жанындағы балаларды
шағын дамыту орталығы, 1 спорт
мектебі қызмет етуде.

Денсаулық сақтау
Аудан орталығында аурухана,

Қаракемер, Ақшатау, Екпеталда 3
ФАП қалыпты жұмыс жасап тұр. ФАП-
тар алғашқы көмек көрсететін қажетті
дәрілермен қамтылған.
Флюротексеуден  өту жоспары 3074

адам, орындалғаны 2902 адам. 94,4
пайыз.

Мәдениет және спорт
Округ бойынша 1 орталық кітап-

хана, 1 балалар кітапханасы, 4 ауыл-
дық кітапхана, 1 мәдениет үйі, 1 Тәуел-
сіздіктің 20 жылдығы атындағы мәде-
ниет және демалыс орталығы және 1
ауылдық клуб халыққа қызмет көрсе-
туде.
Округ бойынша ұлттық «Көкпар» ат

спорты қайта жанданып, қолға алы-
нуда. Округке қарасты Қаракемер,
Ақшатау елді мекендерінде жасанды
көгал төселген спорт алаңдары
жасалды.
Ауылдық округ бойынша бір мешіт

тіркелген. Діни жағдайы қалыпты.
Террористік тұрғыда осал нысан
болып есептелгендіктен мешіт ішінде
бейне бақылау камерамен қамтылған.
Басқа ағымға еліктеген адамдармен
алдын алу жұмыстары жүргізіліп
келеді. Қоғамдық тәртіп сақтау мақса-
тында 2 учаскелік инспектор және
сарбаздар жұмыс атқаруда.

Санитарлық тазалық
және абаттандыру

Әкімдер есебі

ЖОЛДАР ЖАҢАРЫП,
КӨШЕЛЕР КӨРКЕЙДІ!

Жыл басында әр саладағы атқа-
рылған жұмыстарды, қол жеткізген
көрсеткіштерді саралап, қорытын-
дылайтын дәстүр бар. Қоғамдастық
кеңес мүшелерімен, жалпы халықпен
алты айдың және он екі айдың қоры-
тындысы бойынша жиындар өткізіліп,
атқарылған және алда атқаратын
жұмыстарды талқылап, халықтың ой-
пікірін ауылымыздың әлеуметтік –
экономикалық даму көрсеткішін, нәти-
желі жұмыс жасау барысында қандай
мәселелер барлығы талқыланды.

1. Білім саласы.
2020-2021 оқу жылы Қараой мектеп

– балабақшасы «2020-2021 жылдарға
арналған Жұмыспен қамтудың жол
картасы» шеңберінде құны 50716,8
мың теңге қаржыға күрделі жөндеу
жұмыстары жүргізілді. Өңірлерді
дамытудың 2025 жылға дейінгі мем-
лекеттік бағдарламасы шеңберінде
экономикалық дамытуға жәрдемдесу
бойынша іске асыру бойынша Қараой
мектеп – балабақшасы жанындағы
балабақшаға 4987,0 мың теңгеге
ағымдағы жөндеу жұмыстары жүргі-
зілді. 2020-2021 оқу жылында Қараой
мектеп – балабақшасы жанындағы
бала-бақшада карантиндік талаптарға
сәйкес барлығы 20 бала тәрбиеленіп
отыр.

2021 жылға арналған міндеттер:
- Ауыл мектебіндегі оқу-тәрбие про-

цесінің сапасын арттыру, материал-
дық-техникалық базасын нығайту;

- Жасөспірімдер арасындағы құқық-
бұзушылық шараларын алдын алу;

- Қоғам өміріне бейім, жоғары мәде-
ниетті, зерделі тұлғаны қалыптас-
тыру.

2. Денсаулық саласы.
Бұл сала бойынша ауылда күндізгі

стационарлық амбулатория, Құбасай
елді мекенінде ФАП жұмыс жасайды.
Қазіргі уақытта ауруханаға бас дәрігер
қажеттілігі туындап отыр.
Ағымдағы жылы дүниеге келген

бала саны - 18, қайтыс болғандар
саны - 4 адам. Диспансерлік тіркеу
бойынша 60 науқас әр түрлі сырқат
бойынша тіркеуде тұрады. Халықтың
флюрографиядан өткізілуі толық
қамтылды.
Салауатты өмір салтымен өмір сүру

және аурудың алдын алу мәселелері
бойынша, ауыл тұрғындарына COVID-
19 әлемді белең алған ауруды жұқ-
тырмау үшін, алдын ала түсінік
жұмыстары жүргізілді.

2021 жылға арналған міндеттер:
- Тұрғындардың денсаулығын

сақтау және санитарлық-эпидемио-
логиялық жағдайды жақсарту мәселе-
лері бойынша жұмыстар жүргізу;

- алғашқы медициналық-санитар-
лық көмек көрсетуге басым бағыт
бере отырып, медициналық көмектің
сапасы мен қолжетімділігін арттыру;

- Тұрғындарды МӘМС жүйесі
бойынша толық қамтамасыз ету;

- Жоғары білімді дәрігер әкелу
мәселесін шешу.

3. Мәдениет саласы.
Округте 1 модельді кітапхана және

1 клуб тұрақты қызмет етеді. Қараой
модельді ауылдық кітапханасының
кітап қоры - 11457.

2021 жылға арналған міндеттер:
- халықтың рухани дамуына ұйтқы

болып, ұлттық құндылықтарымызды
дәріптейтін мәдени-көпшілік шаралар-
ды ұйымдастыру;

- тұрғындардың бос уақытын тиімді
пайдалану мақсатында үйірмелердің
жұмысын жандандыру;

- ауылдық клубта үйірмелер санын
көбейтіп, тұрғындарды өнерге баулу;

4. Дене шынықтыру
және спорт саласы

Ауыл тұрғындарын тұрақты түрде
дене шынықтыру және спортпен
шұғылдануға тарту мақсатында
жүйелі жұмыстар жүргізілуде. 2020
жылы ауыл тұрғындарының 33,5%-ы
яғни 415 адам жаппай спортпен айна-
лысатындарды құрады.

2021 жылға арналған міндеттер:
- бұқаралық дене шынықтыру және

спортпен айналысушылардың санын
арттыру;

- ұлттық спорт түрлерін дамытуға
ықпал ету;

- спорттық секциялардың санын
көбейту, аула клубын ашу.

5. Жастар саясаты.
Округтегі тіркелген жастар саны -

250. Оның ішінде студент - 78, оқушы
– 76,  жас отбасы - 50,  толық емес от-
басы - 17, мүмкіндігі шектеулі жас-1.
200 жас жұмыспен қамтылып 50 жас
өзін-өзі жұмыспен қамтуда. Әскер
қатарындағы жастар саны - 3. Басшы-
лық қызметтегі жастар саны-4. Мем-
лекеттік қызметте – 2. Бюджеттік меке-
меде қызмет жасайтын жастар саны
– 30, кәсіпкерлік саласындағы жастар
саны – 9. «Бастау бизнес» жобасы
бойынша 1 жас оқып, 505 мың теңге
грант иегері атанды. Округ орталы-
ғынан «Food point» тез дайындалатын
тамақтану нүктесін ашты. Жастар
тәжірибесі бойынша 9 жас, «Жасыл
ел» бағдарламасы бойынша 200 жас
жұмысқа тартылды.

2021 жылға арналған міндеттер:
- Жастар арасында салауатты өмір

салтын насихаттауға, жастарды пат-
риоттық тәрбиелеуге, еріктілік қозға-
лысын дамытуға, ауылдың жұмысшы
жастарын қолдауға бағытталған
жұмыстарды жүргізу;

- Кәсіптік білім алуына бағыт бағдар
беру.

6. Қоғамдық қауіпсіздік
және құқық бұзушылықтың

алдын алу.
Халықтың қауіпсіздігін қамтамасыз

ету бойынша УПИ полиция қызметке-
рімен және бекітілген кестеге сәйкес
мекеме басшыларымен «Түнгі көше»
рейдтері ұйымдастырылды.
Сонымен қатар, мектеп оқушыла-

рының және ауыл жастарының ішінде
кәмелет жасқа толмағандардың  мез-
гілсіз уақытта көшеде жүрмеуін қада-
ғалау мақсатында мектепшілік және
әкімшілік рейдтер уақытылы жүргі-
зіліп отырды. Ауылымыз бойынша
жалпы түнгі рейд жұмыстары жүйелі
жолға қойылған. Мектептегі оқушылар
мен кәмелетке толмаған ауыл жас-
тарының ата-аналарымен күнделікті
кезекшіліктегі жандар тығыз байланыс
орнатып отырады.
Мал ұрлығына жол бермеу, болдыр-

мау мақсатында төмендегідей профи-
лактикалық жұмыстар ұйымдасты-
рылды:

- Жылқы малдарын таңбалау және
арнайы қондырғы (GPS) спутник
арқылы бақылау құрылғысын алу
туралы түсінік жұмыстары жүргізілді;

- 10 бағытта жазғы мал бағу нүктесі
ұйымдастырылды. Мал басына, яғни
1 бас МІҚ 800 теңге, 1 бас қой-ешкі
200 теңге қаржысы көктемгі жиында
белгіленді;

- Округ орталығында 4 бағытта МІҚ
малын бағу, 9 бағытта қой бағу кезегі
ұйымдастырылды. Оның ішінде 2
бағытта МІҚ, 2 бағытта бұзау
бағылады;
Құқық бұзушылықтың алдын-алу

мақсатында округ орталығына Қазақ-
стан-2030 көшесі және Тәуелсіздік
көшесінің қиылысына бейне бақылау
камерасы орнатылды.

7. Кәсіпкерлік және
ауылшаруашылығы саласы.
Округ бойынша 30 шаруа қожалығы

жұмыс жасайды. Шаруа қожалықтары
ауыл тұрғындарына қыстық мал
азығын дайындаумен айналысады.
Тапсырма 27,5 мың тонна қысқы мал
азығын дайындау, орындалғаны 28,0
мың тонна қысқы мал азығы дайын-
далып тапсырма 101,8% - ға орын-
далды.
Ауылда 23 жеке кәсіпкер тіркелген.

Азық – түлік саудасын 5 кәсіпкер
жүргізеді. Осы орайда әлеуметтік
маңызы бар азық-түлік түрлерінің
бағасын тұрақтандыруды қамтамасыз
ету мақсатында меморандум жасал-
ды. «Еңбек» бағдарламасы бойын-ша
«Ержан-Ж» шаруа қожалығы (бас-
шысы М.Жайғалиев) 4,0 млн теңге
және жеке кәсіпкер Досбаев Нұрым 4,0
млн теңге көлемінде несие алып,
жұмыстарын жүргізуде. «Ырыс»
шаруа қожалығы (басшысы Жантолы
Серікбол) 10,9  млн теңге  ауылшаруа-
шылық техникаларын алды. Барлығы
18,9 млн. несие алынды. 2 шаруа
қожалық ауыл шаруашылығы тауар-
ларының негізгі түрлеріне бағаның
ауытқуын төмендету мақсатында
ұйымдастырылған жәрмеңкелерге
Ақтөбе қаласына - 2 рет мәрте қаты-
насып 1,0 млн. теңгенің өнімдерін
өткізді. «Ырыс» шаруа қожалығы
(басшысы Жантолы Серікбол) ауыл
шаруашылық техникаларын алып
ауылдық округке 10,9 млн. теңге
инвестиция тартылды.

2021 жылға арналған міндеттер:
- азық-түлік қауіпсіздігін қамтама-

сыз ету бойынша жұмыстарды жал-
ғастыру;

- шағын және орта кәсіпкерлік
субъектілерінің санын арттыру, қол-
дау және жұмыс ауқымын кеңейту
және халыққа қызмет көрсету салала-
рын көбейту;

8. Егін шаруашылығы
Округте 600 га жерге дәнді-дақыл-

дар егілді. Оның ішінде «Жиенбек» ш/
қ (С.Жұмабаев) 150 га, «Сатым» АӨК
(Ж.Хамзин) 450 га жерге дәнді-дақыл
екті. Суармалы бау – бақша бойынша
3 га жерге Қараой мектеп-балабақ-
шасы және тұрғындар көкөніс өнім-
дерін екті.

9. Ауыз сумен
қамтамасыз ету

Қазіргі уақытта орталықтағы 195
тұрғын үй толық 100% ауыз сумен
қамтамасыз етілген. Ауыз су халыққа
тұрақты беріліп отыр. Су ашу – жабу
құдықтары уақытында құмнан тазар-
тылып тұрды.

2021 жылғы арналған міндеттер:
- Құбасай елді мекеніне орталық-

тандырылған ауыз су құбырын тарту
бағытында сұраныс беру;

- «Көкжар» КМК су ғимаратының
ауласына бейне бақылау орнату.

- Резервуарларға толығымен таза-
лық жұмысын жүргізілуін қадағалау;

- Ажыратқыш құрылғыларын ауыс-
тыру жұмыстарын толықтай жүргізу.

10. Электр желісі
Округ орталығы Қазақстан 2030,

Өркениет, Тәуелсіздік көшелеріне (L-
720 м) құны 1,0 млнға жаңа үлгідегі
41 диодты фонар орнатылды. Ауыл
көшелерінді ескірген екі бірдей транс-
форматор су жаңа трансформаторға
ауыстырылды. Ауыл ішіндегі электр
сымдарына кедергі келтіріп тұрған
талдар кесіліді.

11. Ветеринариялық шаралар
бойынша

Округ бойынша жасалған ветери-
нариялық шаралар бруцеллезге
қарсы 2685 бас МІК, 14000 бас ҰММ,
12 бас жылқы, 10 иттен қан алынды.
Құтырыққа қарсы 600 бас МІҚ, 600 бас
ҰММ 100 ит, 50 бас мысық егілді. Сібір
жарасына 4000 бас МІҚ, 12400 бас
ҰММ, 600 бас жылқы егілді. Пастрел-
лезге қарсы 1500 бас МІҚ, 1500 бас
ҰММ егілді. Туберкуллезге қарсы 5000
бас МІҚ егілді. Маңқаға қарсы 200 бас
жылқы егілді. Қарасанға қарсы 4000
бас МІҚ. Эхинококкозға қарсы 150 бас
ит дәрі берілді. Шектеу  бойынша
бруцел-лез 228 бас МІҚ малы
анықталып, толық жойылды. 85
тұрғынның ауласына дезинфекция
жасалды.

2021 жылғы арналған міндеттер:
- жоспарлы жұмыстармен қатар

шаруашылық құрылымдармен, жеке
тұрғындармен мал ауруларының
алдын- алуға , мал тұратын аулаларға
қолайлы жағдай жасауға  түсінік
жұмыстарын жүргізу;

- мал дәрігерлік шараларды жүргі-
зуге ауыл шетінен мал тоғыту, дәрілеу
ваннасы, ұсақ малдарды қырқу пунк-
тін салу;

12. Тұрғындардың жұмыспен
қамтылуы.

Округтің халық саны - 1200. Эконо-
микалық тұрғыдан жұмыспен қамтыл-
ғандар – 712. Өзін – өзі жұмыспен
қамтығандар саны – 572. Кәсіпкерлік
субъектілер бойынша – 55. Бюджеттік
мекемелерде қызмет жасайтындар –
153. 0-5 жас бала саны – 133. Мектеп
жасындағы бала саны – 178. 14-29
жастар саны – 250. Ресми тіркелген
жұмыссыздар саны – 35 адам 2,9%
құрайды.
Округтегі өзекті мәселелердің бірі

жұмыссыздық. «Нәтижелі жұмыспен
қамту-ды және жаппай кәсіпкерлікті
дамытудың 2017-2021 жылдарға
арналған» бағдарламасының екінші
бағыты: «Жаппай кәсіпкерлікті
дамыту».  «Атамекен» кәсіпкерлер
палатасы арқылы  бағдарламаның  2-
ші бағыты  «Бастау Бизнес» жобасы
бойынша 5 адам кәсіпкерлік негіздерін
оқып, 505 мың теңге қайтарымсыз
грант жеңіп алып жеке кәсіпкерлігін
тіркеп жұмыстарын бастады. «Жасыл
ел» бағдарламасы бойынша 200 жас,
ақылы қоғамдық жұмысқа 35 адам,
барлығы 235 жұмыссыз тұрғындар
ауысымдық жұмысқа тартылды.

2021 жылға арналған міндеттер:
- кадрларды дайындау бағыттары

бойынша мемлекеттік тапсырысқа
ауыл шаруашылығы, медициналық
мамандықтарға, білім беру, кәсіпкер-
лік салалары бойынша қайта даяр-
лауға сұраныстар беру көзделуде.

13. Ауылдың санитарлық
тазалығы және абаттандыру,

көгалдандыру.
Бірінші жарты жылдықта 600 түп

тал отырғызылды. Жұмыс құны 1300,0
мың теңгеге тұр-мыстық қатты қал-
дықтарды төгетін алаң қоршауы
жасақталды. Ауылдың кіреберіс бө-
лігіне және Астанаға 10 жыл көшесіне
1700,0 мың теңгеге «Қараой» атауы
бар керме орналастырылды. Қазақ-
стан – 2030 көшесіне жаяу жүргінші-
лер жолын салуға 2000,0 мың теңге
брусчатка сатып алынып, жұмыстары
көктем мезгіліне жоспарланды. Қазақ-
стан-2030, Өркениет көшелеріне
1000,0 мың теңгеге соңғы үлгідегі 41
диодты шамдар орналастырылды.
Көгалдандыру жұмыстарын жүргізу
үшін округ орталығына және Құбасай
елді мекеніне 927 мың теңгеге дендро-
логиялық жоспар жасақталды. Көше
атаулары, ангшлагтар, жеке тұрғын
үйлерге үй номерлері, ауыл ішілік
көшелерге жол белгілері 800 мың тең-
геге жасалды. Құқық бұзушылықтың
алдын – алу мақсатында Астанаға 10
жыл, Тәуелсіздік көшелерінің қиылы-
сына 1000,0 мың теңгеге бейне бақы-
лау камерасы орнатылды.

2021 жылға арналған міндеттер:
- Құбасай елді мекеніне интернетті

күшейту мұнарасын қою;
- Құбасай елді мекені Бейбітшілік

көшесіне шебен төсеу жұмыстарына
жобалау сметалық құжат жасақтау;

- Округ орталығына жаяу жүргінші-
лер жолын жасақтау;
14. Салық базасын кеңейту
Жергілікті өзін-өзі басқарудың

дербес бюджеттің төртінші деңгейі
ретінде 2020 жылдың 1 қаңтарынан
енгізілді. Округ бюджетіне 4 бағыт
бойынша яғни, салықтық және
салықтық емес түсімдер, мүлікті сату
және трансферттер бойынша қаражат
кірістеледі. Округ бюджетіне түсірілген
қаражат 19 бағыт бойынша шығыс-
талады.

2020 жылғы жоспар 1163,0 мың
теңге. Қазіргі уақытта түсірілгені
1213,6 теңге. Жоспар 104,3 %ға
орындалды.

2021 жылға арналған міндеттер:
- Салық салу базасын ұлғайту;
- Салықтық түімдер мен бюджетке

жасалатын басқа да салықтық емес
төлемдердің болжанған мөлшерде
орындалуын қамтамасыз ету.

15. «Туған жерге тағзым»
акциясы бойынша

«Болашаққа бағдар: рухани
жаңғыру» бағдарламасының «Туған
жерге - туыңды тік» бөліміне сәйкес
округте бірқатар жұмыстар жүргізілді.
Волонтерлар үстіміздегі жылғы 26
наурыздан бастап 3 сәуірге
тұрғындарға және аз қамтамасыз
етілген отбасыларға жеке кәсіпкер
Г.Имашева және  ауыл тұрғыны ерікті
К.Мырзагалиева демеу-шілігімен 700
дана бетперде, қауіп-сіздік шаралары
мен гигиеналық талаптарды сақтау
арнайы жадына-малар таратты.

«Батыр» шаруа қожалығының
басшысы Батыров Нұркен 12
отбасыға мүйізді ірі қара етін таратты.
Сонымен қатар «Жиен-бек», «Әлия»,
«Ырыс», «Қоңыр Кете» шаруа
қожалықтары 12 отбасына ұсақ
жандық етін таратты.
Сонымен бірге, ауылдық округ әкім-

дік қызметкерлерімен және волонтер-
лар арқылы әр үйге коронавирустың
алдын алу бойынша арнайы жадына-
малар таратты. Ауыл азаматтарының
және жерлес кәсіпкерлеріміздің қол-
дауымен «Қазбағамбет Хазырет ата»
атына мешіт имандылық үйі салынды.
2020 жылы Қараой ауылының 1973
жылы туылған азаматтары пластиктен
500 мың теңгеге қосымша кіре-беріс
бөлмесін жасақтап берді, ауыл
жастары 680 мың теңгеге мешіттің
құжаттарын жасақтауға демеушілік
көрсетті.

2021 жылға арналған міндеттер:
- Округ орталығына балалар ойын

алаңын салу;
- Округ орталығына жаяу жүргінші-

лерге арналған тротуар санын ұл-
ғайту.

Айбек СҰЛТАНОВ,
Қараой ауылдық

 округінің әкімі.

МІНДЕТ ПЕН МЕЖЕ
АУЫЛДЫҢ АЛҒА ҚАДАМЫ
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Елбасының 2016 жылғы 5 ақпа-
ндағы №190 Жарлығына сәйкес, ха-
лықты елде жүргізіліп жатқан рефор-
малар туралы хабардар ету және
өткен жылғы атқарылған жұмыстарды
саралап, алда тұрған округ экономи-
касының дамуының тұрақтылығын
сақтау шараларын жетілдіру мақса-
тында дәстүрлі есеп беру кездесіне
жиналып отырмыз.
Сарбие ауылдық округі бойынша

219 тұрғын үй бар. Оның 202 үйі
Сарбие ауылында, 17 үйі Қаракөл елді
мекенінде орналасқан. Осы елдегі
халық саны-1229, балалар саны-437,
зейнеткерлер саны-116, мүгедектер
саны-23, еңбекке жарамды тұрғындар
саны-653. Округ бойынша 2-мектеп
Сапақкөл орта  мектебі мен Қаракөл
бастауыш мектебі және мектеп
жасына дейінгі «Әсем» бөбекжай бала
бақшасы бар. «Сарбие ауылдық округі
әкімінің аппараты» ММ және  ауыл
шаруашылығы саласында 1-ӨК, 1-
ЖШС, 28-ШҚ, 3-АШК және әр түрлі
салада 21  кәсіпкер,1-клуб,  2-кітап-
хана үйі ауыл тұрғындарына қызмет
көрсетеді.

Ауыл шаруашылығы
саласында:

 Ауыл шаруашылығын дамыту
бағытында Елбасының кезең – кезең-
мен жариялаған көптеген бағдарла-
маларымен әр жылдардағы денсау-
лық, әлеуметтік қорғау, спорт т.б.
бағытындағы Жолдау тапсырмалары
біздің округте де жүзеге  асырылуда.
Өңірлерді дамыту бағытындағы «Ең-
бек» бағдарламасы бойынша  «Жа-
қып» Ш/Қ 9,5 млн несие алып – қой
басын көбейтті, «Ай-Бек» Ш/Қ -4 млн
теңге алып 9 бас жылқы, «Шибұлақ»
ш/қ 2 млн теңге алып, 40 бас қой алды.
ЖК Абдрахманов -1,5 млн теңге несие
алып 4 бас ірі қара алды. Барлығы -
17 млн теңге бағдарламаларының
тапсырмалары толығымен орындал-
ды. Шаруашылық субъектілері «Ауыл
шаруашылығын қолдау қоры» мен
«Даму», «Қазагроқаржы» АҚ арқылы
несие алып, қызмет жасауда. Ауыл
әкімдігі ауыл шаруашылығын дамыту,
кәсіпкерлікпен айналысу бағытындағы
барлық бастамаларды қолдайды
және бірлесе жұмыс жасауға шақы-
рады. 2020 жылы 5 шаруа қожалық
құдық қазды (скважина) және «Нұр-
жан» шаруа қожалығы 14 млн ауыл-
шаруашылық тракторын, шөп шалғы,
шөп тайлағыш, шөп тырмасын және
кун сатып алып өз шаруашылықтарын
жүргізуде. Сонымен қатар «Данагүл»
шаруа қожалығы 18 млн теңгеге ауыл
шаруашылық тракторын погрузчик
(Польяк) алып жұмысын жасауда.
Сонымен қатар, «Сыбаға», «Іскер»
бағдарламасы «Жұмыспен қамтудың
жол картасы–2020», «Ауыл шаруа-
шылығы кооперативі» туралы т.б.
бағдарламалары туралы түсініктер
беріліп, бағдарламалардың тиімді
жақтары тұрғындарға насихатталып
отырылады. Егіс шаруашылығымен
тұрақты түрде «Жақып» шаруа
қожалығы - 400 га қырлық тары және
50 га суармалы тары және «Рахым»
шаруа қожалықтары айналысып -400
га жерге қырлық тары егіп, биылғы
жылы ауа-райының қолайсыздығына
байланысты жауын-шашынның бол-
мауына байланысты қурап қалды.
Алдағы уақытта егіс көлемін ұлғайту,
егіс егетін шаруа қожалықтарының
санын көбейту, суармалы егіспен
айналысу, майлы дақылдар егу бағы-
тында мақсатты  жұмыстар жүргіземіз.
Округ аумағындағы 5255 бас МІҚ,

15487 бас қой ешкі, түйе-7, 2755 бас
жылқыға ветеринарлық іс шаралар
уақытында жүргізілді. Ветеринарлық
шаралар жоспарға сәйкес жүзеге
асырылды, 65 бас ит жойылды. Вете-
ринариялық іс-шаралар жүргізуге
ауыл сыртындағы ескі ғимаратқа рас-
коль жасалып пайдалануға берілді.
Қазіргі уақытқа дейін жұқпалы ауру-
мен ауырған малдар анықталған жоқ.
Мал бақтыру, оның азығын дайындау,
тұрғындардың денсаулығы, отын
сумен қамтылуы, ветеринарлық
шаралар т.б. маусымдық жұмыстар
тұрақты назарда. Округ бойынша мал
азығы бірінші кезекте ауыл тұрғын-
дарына түсіріліп, тұрғындардың мал
азығын  толық дайындап алуларына
мүмкіндіктер жасалынды. Сарбие
ауылының маңайында өзен-көлдердің
болмауынан жеке тұрғындардың мал-
дарын суаруға құны 450 мың теңгеге
скважина қазылып, носос, астау, тоқ
беретін генератор орнатылды. Ауыл
тұрғындарының  жеке малдарын бағу
орталықта және жайылымдық далада
3-жерде ұйымдастырылды.

Кәсіпкерлік сала бойынша:
Округтің кәсіпкерлік құрылымдары

ауылымыздың экономикасының да-
муына, халықты жұмыспен қамту
мәселесін шешуге, қызмет көрсету
саласының кеңеюіне өз үлестен
қосуда. Ауылда 21-кәсіпкер қызмет
жасайды, оның 6 - сауда саласында,
10-мал шаруашылығы, 1-көлік, 2-нау-
байхана, 1-дәріхана, 1-шаштараз

салаларында, оларға шамамыз кел-
генше жәрдем беріп отырамыз. Сауда
саласындағы кәсіпкерлермен мемо-
рандумға отырып, халықтың көп тұты-
натын тамақ тағамдарының бағасын
өсірмеу бағытында ескертулер мен
бағаларға бақылау жасалып, маңыз-
ды азық түлік бағаларының шектен
тыс өсірмеулері жөнінде түсінік жұ-
мыстары ұдайы жүргізіліп отырылады.

Білім саласы бойынша:
Сапақкөл орта мектебінде барлығы

218 окушы, Қаракөл бастауыш мекте-
бінде 13-оқушы  дәстүрлі түрде тәр-
биеленіп білім алуда. Сонымен қатар
мектеп  жасына дейінгі «Әсем» бөбек-
жай бала бақшасы жұмыс жасайды.
Онда 4 топта 60 бала тәрбиеленуде.
Сапақкөл орта мектебі және «Әсем»
бөбекжай балабақшасына оптикалық-
талшықты интернет жүйесі кіргізіліп,
оқушылар жаңартылған білім бағдар-
ламасы негізінде білім алуда. «Жұ-
мыспен қамту жол картасы 2020» бағ-
дарламасы аясында Сапақкөл орта
мектебі 41,9 миллион теңге көлемінде
күрделі жөндеуден өтті.

Медицина саласында:
Ауыл орталығында бір дәрігерлік

амбулатория қызмет көрсетеді. Осы
мекемеде 1 бас дәрігер, 6 медбике
және 3 кіші қызметкерлер жұмыс
жасайды. Осы қызметкерлердің
жұмыс жасауларына толық мүмкіндік-
тер бар, былтырғы жылы жедел жәр-
дем көлігі табысталды, мамандары
мен жұмысшылармен толық қамтыл-
ған. «Жұмыспен қамтудың жол карта-
сы 2020» бағдарламасы аясында
Жекенді дәрігерлік амбулаториясы
18,9 миллион теңге көлемінде күрделі
жөндеуден өтті. 2020 жылы Короно-
вирус инфекциясы округте тіркелген
жоқ, вирустық превманиямен ауырған
науқастар тіркеліп, осы жергілікті
жерден емдерін алды. Қазіргі таңда
жағдай тұрақты, дәрі-дәрмек қоры
жеткілікті. Бұл салада жұмыс жасай-
тындар өз істерін жақсы білетін
мамандар қызметтеріне халық риза
болып отыр. Жұқпалы ауруларға туле-
ремияға, гипатитке қарсы т.б. екпелер
уақытында жасалады. Флюрогра-
фиялық тексеруден өткен 558 адам-
нан ауыру белгілері бар адам табыл-
ған жоқ. 2020 жылы нақты туылған
бала саны 28 бала, 2019 жылмен
салыстырғанда-5 балаға өсті. «Жекен-
ді» дәрігерлік амбулаториясына
интернет желісі қосылған. Жалпы
округте медицина саласы бойынша
жақсы жұмыстар жүргізілуде.

Мәдениет саласында:
Халықтың рухани байлығын молай-

тып, мәдениетін арттыру, ұлттық
мәдениетті сақтауда кітапханалар мен
мәденит үйлерінің алар орыны ерек-
ше. Округ бойынша екі кітапхана, бір
клуб үйі жұмыс жасайды, онда 4-
қызметкер бар.

Жастармен жұмыс:
Округ бойынша 14-29 жас аралы-

ғында жастар саны -299 жас жалпы
тұрғындардың  24,8% құрайды.  56-
мектеп оқушысы, 70-студент (15 жоға-
ры, 55 арнаулы), 169  жас жұмыспен
қамтылған, 43-жас отбасы, одан 16
бала күтімімен отыр. 4 - жас әскерде.
Өз кезегінде жастарда бастама көте-
ріп, өңірдің өркендеуіне үлестерін
қосуда. Ауыл жастарының күшімен
саябақ қоршаулары жөнделіп сырлан-
ды. 220 түп ағаш отырғызылды.  Жас-
тар үнемі мәдени спорттық іс шара-
ларға қатынасып отырады. Жастарға
спортпен шұғылдануға жағдай жасал-
ған. «Жұмыспен қамту жол картасы –
2020» бағдарламасы  арқылы жастар
тәжірибесінен өтуге 7  жас  жіберілді.
«Гүлдене бер туған ел» бағдарламасы
аясында барлығы 10 адам оның
ішінде мүмкіндігі шектеулі жандардан-
1, студенттерден-5, жұмыссыз-4 адам
тартылды. Несие алып кәсіпкерлік
ашу мақсатында 7 адам кәсіптік оқып
6 жас 505 мың тенгеден  қайтарымсыз
гранд ұтып 1 жас  наубайхана  ашып
нан пісіруде, 1 тігін  қалған  4 жас ұсақ
жандық алып өз жеке қосалқы шаруа-
шылғын дамытуда. Жастарға  кәсіппен
айналысуларына да толық мүмкін-
діктері бар. Жастардың салауатты
өмір салтын ұстанып, спортпен айна-
лысуларына жабық спорт кешені,
ашық спорт алаңдары, саябақ, дема-
лыс орындары бар. 2020 жылы «Өңір-
лерді дамыту» бағдарламасы аясын-
да аудандық бюджеттен 7,5 миллион
теңгеге жасанды шағын футбол
алаңы ауыл жастарына салынып, қол-
данысқа берілді.  Сонымен қатар
ауыл жастарының спортпен айналы-
суына ықпал жасау мақсатында 600
мың теңгеге  воркаут ойын алаңы
салынып пайдалануға берілді.

Халықтың әлеуметтік
тұрмыстық жағдайы:

Қыс айларында округ тұрғында-
рының  қатты  отынға  деген сұраныс-
тары негізінен жеке кәсіпкерлердің
техникалары арқылы тасымалданып,
отынның сатылу бағасын ауыл тұр-
ғындарына қолайлы бағаға сату бағы-
тында түсінік жұмыстары жүргізілуде.
Биылғы жылы  Актив ұялы байланы-
сына 3G жүйесі қойылды.  250 мың
теңгеге ауылдың 12 көшесіне әр үйге
көше атауы жазылған, штрих коды бар
номерлер орнатылды. Ақылы қоғам-
дық жұмысқа жыл бойына 80 адам
уақытша жұмысқа қабылданды. Ша-
руа қожалықтары мен кәсіпкерлердің
көмегімен ауыл тұрғындарын азық-
түлік, тұрмыстық заттармен қамте-
меленуде, сонымен қатар олар осы
аймақта өтетін түрлі мәдени іс шара-
ларға, аз қамтылған отбасыларына
тұрақты түрде қамқорлықтар жаса-
луда. Қайырымдылық есебі бойынша
ауылдың шаруа қожалықтарының,
жеке кәсіпкерлерінің, ауылдың ерікті
жастарының көмегімен 1,3 мил теңге
көлемінде қайырмдылық іс-шаралар
өткізілді. Аз қамтылған төрт мүгедек

отбасыларына шаруа қожалықтары
арқылы бір-бір көлік мал азығындық
шөп берілді.

2020 жылы төтенше жағдайға бай-
ланысты «Туған жерге тағзым» акция-
сы тұралап жұмыс айтарлықтай жүргі-
зілмеді. Дегенмен де ауылға 2020
жылы 1,1 млн.теңгеге демеушілік
жасап бірқатар жұмыстар жүргізілді.
Атап айтатын болсақ, Сарбие ауы-
лының 1976 жылы туылған ауыл
азаматтарының көмегімен Әйтеке би,
Жекенді, Астана және Ақтөбе көше-
леріне әртүрлі жол белгілері қойылды.
Карантин кезінде ауыл жанашыр
азаматтарының көмегімен Ойыл
аудандық ауруханаға-құны-170 мың
теңге болатын екі  оттегі концентра-
торы аппараты берілді. «Жекенді»
дәрігерлік амбулаториясына құны 70
мың теңге болатын (антисептик,
ингалация, тамномерт, 300 000 дана
бетперде, дәрі-дәрмектер) табыс етті.
Қаракөл елді мекеніне кіреберісіне
атау қойылды. Дайра көпіріне Дайра
Ата атауы қойылса, сондай-а,қ Ойыл-
Сарбие бағытындағы көтерме жолы
тегістеліп, айналасындағы шөбі
қырылды.

Ауылдың санитарлық
жағдайы:

Округтегі елді мекендегі санитар-
лық тазалау және абаттандыру
бойынша сенбіліктер ұйымдасты-
рылып, тұрақты жұмыстар жүргізіліп,
санитарлық жұмыстармен бірге,
мемлекеттік мекемелер, бала бақша-
лардың кіре-беріс алаңдарын қалыпқа
келтіру жұмыстары жүргізілді. Сарбие
ауылының Солтүстік-батыс бетінде
күл-қоқыс төгетін полигон ашылып,
қоқыс алаңын түйіп тегістеуге және
қоршауға 500 мың теңге бөлінді.
Полигонды  үнемі бақылауға алынып
отыру үшін арнайы бір адам бекітілді.
Оның айналасына шашылған қоқыс-
тарды жинақтаудан басталып, көше
арасындағы қоқыстарды жинау жыл
бойына жүргізіліп келеді.  Акылдың
тазалығын қалыпқа келтіру мақса-
тында көшелерге үш көшеге қатты
қалдықтар салатын жәшік (урна) 30
дана 270 мың теңгеге қойылды.
Тазалық айы кезінде округ бойынша
күл-қоқыстан тазартылып, 18 тоннаға
жуық күл қоқыстар шығарылды.

Әкімшілік қызметі:
Елдің экономикасын көтеруде жол-

дың атқарар үлесі зор. 2020 жылы
Ойыл-Қараой бағытындағы асфальт
тас жолы жұмысы басталды. Алдағы
уақытта жолдың мәселесі де шеші-
летін болады.
Тұрғындарды ауыз сумен қамтеме-

леуде атқарылған жұмыстар. 4- ұңғы-
малы құдықта 2 құмығып су тапшы-
лығы байқалады. Ауыл аумағынан
тұщы су қорын анықтау мақсатында
«Ақпан» ЖШС барлау жұмыстарын
жүргізді.
Ауылдың көшелерін жақытандыру

мақсатында ауылдың Сарбие ауылы-
ның 12 көшесіне және Қаракөл елді
мекеніне 1,5 мил теңгеге  диотты жа-
рық шамдары қойылып, ескілері ауыс-
тырылып  округтегі елді мекендер то-
лықтай жарықтанып болды. Сарбие
ауылына кіре берісіне және ауыл
орталығына заманауи үлгідегі жана-
тын арка орнатылды. Жастар және
Әйтеке би көшелеріне түнгі мезгілде
жанып ауылдың сәнін келтіретін
«Туған өлкем Сарбие» және «Рухани
жаңғыру» макеттері қойылды. Соны-
мен қоса көлік қозғалысын реттеу
мақсатында көшелерге жол белгілері
қойылды. Қылмыстың алдын алу
мақсатында  көшелерге 1 мил теңгеге
камера орнатып, жергілікті полиция
ауылды бақылауда ұстап отыр.
Округ бойынша «Мемлекеттік атау-

лы-әлеуметтік көмек» бойынша 74
отбасы құжат тапсырып одан 64
отбасыға жәрдем ақы тағайындалып,
ол толығымен төленді. «Ойыл аудан-
дық ветеринарлық стансасы» МҚК
біздің округтегі бөлімшесі арқылы 660
ветеринарлық анықтама берілді.
Кестеге сай ХҚКО жанынан құрылған
мобильді топ келіп, тұрғындар элек-
тронды қолтаңба т.б. қызметтер алды.
Бұл бағыттағы қызметке ешқандай
шағым болған жоқ. Барлық қызметтер
мемлекеттік қызмет көрсету стан-
дарттары бойынша жүргізілді. Ауыл
тұрғындарынан жыл бойына 8 өтініш
түсіп, 4-өтінішке түсінік жұмыстары
жүргізілсе, 4-і қанағаттандырылды.
Бұл өз кезегінде сыбайлас жемқор-
лыққа қарсы тұру және азаматтардың
мемлекеттік органдардың қызметіне
сенім арттырудың басты бағыты
болып табылады.

Қортынды:
Есепті уақыт ішіндегі атқарылған

жұмыстар мен  жіберілген  кемшілік-
терді саралай отырып, жергілікті
қоғамдастықпен бірге ағымдағы
жылы және  алдағы уақытта :

- Ұлы Отан соғысына қойылған ес-
керткішті жаңартып, қалыпқа келтіру
(туған жерге тағызым акциясы аясын-
да)

- 4 көшені асфальттау үшін ағым-
дағы жөндеу жұмыс жүргізуге 120,0
миллион теңгеге ЖСҚ-жасақталып
қойды (Әйтеке би, Жекенді,Астана
және Ақтөбе көшелері)

- Тұрғындар кешкілік мезгілде се-
руендеп, демалу үшін арбат жасақ-
тауға құны 12 миллион теңге тұратын
ЖСҚ жасақталды.

- Жаяу жүргіншілерге арналған жол
салу. Қиыршық тас (брусчатка) 1200
м.кв («Туған жерге тағзым» акциясы
аясында)

- Сонымен қоса, құны 2,5 миллион
теңге тұратын балалар ойын алаңы
ЖСҚ жасақталып қойылды.

Д.БИСЕБАЕВ,
Сарбие ауылдық
округінің  әкімі.

Саралжын ауылдық округінің жер
көлемі 212000 га құрайды. Халық
саны 2193 адам, оның ішінде: 29
жасқа дейінгі жастар - 349 адам.
Жалпы округте 320 аула, 354 отбасы,
экономикалық тұрғыдан белсенді
халық - 1051, зейнеткерлер саны -
125, мүгедектер-29, мектепке дейінгі
балалар - 265, оқушылар - 352, сту-
денттер - 104, жұмыссыздар саны –
24 адам.

2020 жылғы есепті кезеңдегі
ұсыныстар мен сұрақтар
бойынша іс-шаралар

жоспарының орындалуы:
Өткен есептік кездесулерде тұрғын-

дар тарапынан айтылған ұсыныстары
мен сұрақтарына байланысты бірқа-
тар жұмыстар атқарылды.
Өткен есептік кездесуде Бестамақ

елді мекенінің тұрғындарынан төмен-
дегідей:
интернет желісін тарту, елді мекен-

нің бас жоспарын жасату, ауылдық
клуб ғимаратына ағымдағы  жөніндеу
жұмысын жүргізу және жылу жүйесін
газге қосу, орталықтандырылған
ауызсу құбырын тарту сынды ұсыныс-
тар түскен болатын.

- Батыс өңірлік телекоммуникация
директоры Қадыралиев Абай Мара-
байұлының демеушілік көмегімен
Тайсойған негізгі мектебіне және
фельдшерлік  пунктіне оптикалық-
талшықты интернет желісін тарту
жұмысы жүргізілді;

- ауылдық клуб ғимаратының жылу
жүйесі газге қосылып, аудандық мәде-
ниет үйі ағымдағы жөндеу жұмыс-
тарын жүргізу үшін 7,0 млн. теңгеге
жобалау сметалық құжаты жасақ-
талды;

- аудандық әкімдіктің қолдауымен
қаражат бөлініп Бестамақ елді мекені-
нің бас жоспары жасақталды;

- елді мекенге орталықтандырылған
ауыз су құбырының жобалау смета-
лық құжаттары 224 млн.764 мың тең-
геге жасақталып, 2021 жылы жұмысы
басталады деп күтілуде.
Өткен есептік кездесуде Ақкемер

елді мекенінің тұрғындарынан төмен-
дегідей ұсыныстар түскен болатын:

- Батпақты бөгетін «Казсушар» РМК
меншігіне беру және Ақкемер елді
мекеніне орталықтандырылған ауыз
су мен газ тарту қашан жүргізіледі. /
Ақкемер елді мекенінің тұрғыны
зейнеткер Өтеуов Бауыржан/

- Ақкемер елді мекеніне ұялы
байланыс және интернет қосылады
ма? /Ақкемер елді мекенінің тұрғыны
Шалабаев Асылан/

- Ақкемер елді мекенінің көтерме
жолына жөндеу жұмыстарын жүргізу
мәселесі. /Ақкемер ауылының тұрғы-
ны Талдыбаев Жолдыбай /
Қазіргі таңда Батпақты бөгеті

Саралжын ауылдық округі әкімінің ап-
параты мемлекеттік мекемесінің бала-
нысына алынып, 560,0 мың теңге
қаржы бөлініп, 47,0 млн. теңгеге
ағымдағы жөндеу жұмыстарын жүргізу
үшін жобалау сметалық құжаттары
дайындалды. Орталықтандырылған
ауыз су мәселесі шешіліп, ауыл
тұрғындары игілігін көруде. Газ тарту
мәселесі 2022-2023 жылдары жоба-
лау сметалық құжаттары дайын-
далады деп күтілуде.
Биылғы жылы аудан әкімдігінің

қолдауымен жергілікті бюджеттен 1,5
млн. теңге қаражат бөлініп, Шыңбай
қырына қуаттылығы 40Квать КТП
орнатылып, ауыл тұрғындарына ұялы
байланыс және интернет мәселесі
шешілді. Ақкемер елді мекенінің
көтерме жолына жөндеу жұмыстарын
жүргізу үшін жобалық сметалық
құжаттары дайындалуда.
Өткен есептік кездесуде Кемер

және Шиқұдық елді мекендерінің
тұрғындарынан төмендегідей ұсыныс-
тар түскен болатын.

- Кемер ауылына газ тарту мәселесі
қалай шешіледі? Жобалық сметалық
құжаттары жасақталды ма? / Кемер
ауылының тұрғыны жеке кәсіпкер
Өмірғали Аманғали /

- Саралжын дәрігерлік амбулато-
риясына дәрігер қашан келеді?/ Кемер
ауылының тұрғыны Мұхамбетқазиев
Қабидолла зейнеткер/

- Шиқұдық ауылынан мектеп аула-
сына ұңғыма құдық қазу мәселесі /
Кемер ауылының тұрғыны Төлеу-
ғалиев Уәлихан/

- Шиқұдық фельдшерлік пунктіне
фельдшер қажет. / Шиқұдық ауылы-
ның тұрғыны Бейісова Айгүл /

- Теректі негізгі мектебі ғимаратына
жөндеу жұмыстары жүргізіледі ме? /
Шиқұдық ауылының тұрғыны Бауе-
денов Махсот жеке кәсіпкер/
Кемер ауылына газ тарту мәселесі

2022-2023 жылдары жобалау смета-
лық құжаттары дайындалады деп
күтілуде. Саралжын дәрігерлік амбу-
латориясын дәрігермен қамтамасыз
ету мәселесі шешілді.
Шиқұдық ауылының мектеп аула-

сынан ұңғыма құдық қазу мәселесі
шешілді. Шиқұдық фельдшерлік пунк-
тін фельдшермен қамтамасыз ету
мәселесі шешілді. Теректі негізгі  мек-
тебі ғимаратына жөндеу жұмыстарын
жүргізу үшін аудандық білім бөлімі
арқылы жобалық сметалық құжат-
тары дайындалуда.

Округтің әлеуметтік-

экономикалық дамуы
Жыл ішінде округтің әлеуметтік

экономикалық дамуының оң динами-
касы сақталып, инвестиция көлемі
63,4 млн. теңгені құрады. «Тәжібай
АГРО» ЖШС өз қаражаты есебінен
6,0 млн теңгеге 1 баз құрылысы, 3,5
млн.теңгеге Ботакөз жайлауынан
тұрғын үй салды. «Спарта» ШҚ 15,0
млн.теңгеге тұрғын үй және мал
базасын салды. «Нұр-Асыл» шаруа
қожалығы лизингке 9,5 млн.теңгеге
МТЗ-80 маркалы тракторын және
агрегаттар алды, «Айтан» ШҚ өз
қаражаты есебінен 10,5 млн.теңгеге
сауын фермасын ашу үшін 30 бас
қырдың қызыл сиырын сатып алды.
Сонымен қатар, 10,0 млн.теңгеге 1
мал базасын салу үшін құрылыс
жұмыстарын жүргізді. Тайсойған ШҚ
МТЗ-952 маркалы тракторын 8,3
млн.теңгеге, тырма 0,6 мың теңге,
рулон 2,9 млн. теңгеге өз қаражатына
сатып алды.
Ауылдық округ негізінен ауыл-

шаруашылығымен айналысады. «Бір-
лік» ШҚ «Қарапайым заттар эконо-
микасы» бағдарламасы бойынша 9,8
млн. теңгеге несие алып 21 бас жылқы
алды. «Тайсойған» ШҚ 35 млн.теңгеге
несие алып 50 бас асыл тұқымды
«Әулиекөл» МІҚ малын сатып алды.
Мемлекеттік «Агро Бизнес» бағдар-
ламасы арқылы «Ақорын» ШҚ 30,0
млн теңге несие алып, нәтижесінде 70
бас асыл тұқымды «Симменталь» МІҚ
малын алды.

Елді мекендерді көркейту-
көгалдандыру, абаттандыру

жұмыстары
Ауылдық округ бойынша санитар-

лық тазалау, көркейту және көгалдан-
дыру айлығы кезінде нақты іс-шара-
лар жоспары қабылданып, ауылдық
округтегі барлық мекемелер қамты-
лып, тазалық жұмыстары атқарылды.
Қатты қалдықтар төгетін полигонның
жалпы аумағы 800 м жерді қоршау
жұмыстары жүргізілді.
Округ бойынша елді мекендердің

санитариясын қамтамасыз ету ерек-
шелігі бойынша жалпы сомасы 868,0
мың теңге қаражат жұмсалды. Оның
ішінде елді мекендерді күл-қоқыстан
тазалау үшін 300,0 мың теңге, тұрғын-
дардың малдарына егу жұмыстарын
жүргізуге раскол жасауға 200,0 мың
теңге, жанар-жағар май отынын алу
үшін 368,0 мың теңге жұмсалды. Елді
мекендерді көгалдандыру мен абат-
тандыру ерекшелігі бойынша 8 млн
984 мың қаражат бөлініп, оның ішінде
округ бойынша дендорологиялық
жоспар жасау үшін 1 млн 100 мың тең-
ге, ауылдың кіреберісіне тал отырғызу
үшін 484,0 мың теңгеге, ауыл кіре
берісіне 0,75 га «Жасыл белдеу» егуге
200,0 мың теңге жұмсалды. Ақкемер
елді мекеніне ұялы байланыс тарту
үшін Шыңбай қырына 1 млн 500 мың
теңгеге 40 Квт КТП орнатылды, Кемер
ауылының атауы жазылған тақта 1
млн 500 мың теңгеге жаңартылды,
ауыл кіре берісіне 3 млн 400 мың
теңгеге жарықтандырылды, ауыл кіре
берісіне 800 мың теңгеге арка орна-
тылды. Ақкемер, Бестамақ, Кемер
елді мекендеріне ақпараттық стендт-
тер орнатылды. Кемер, Бестамақ елді
мекендерінде жол ережесін сақтау
үшін макеттер орналастырылды.
Округ бойынша Кемер, Шиқұдық,

Ақкемер елді мекендерінің мектеп
аулаларындағы 2 жылдық күл-қоқыс
шығарылды.
Ауыл шаруашылығы саласы

бойынша
Округ бойынша МІҚ-3970, ҰММ-

16002, Жылқы-1058 бас есепке алын-
ды. Қысқы мал азығымен толық қам-
тамасыз етілді. 5 ШҚ-мен мал азығы
қорын сақтауда келісімшарт жасақ-
талды. Округте ветеринариялық жұ-
мыстар жүргізу үшін төмендегідей іс-
шаралар атқарылды.
Сібір жарасына қарсы ҰММ-ға

14600 бас, МІҚ малынан 4000 бас
егілді, надулярды дерматитке қарсы
– 4000 бас МІҚ, қарасанға қарсы МІҚ-
3500 бас егілді. Округте мемлекеттік
тапсырыс бойынша серологиялық
әдіспен МІҚ -6056 бас, ҰММ - 17472
бас тексерілді. Тексеріс нәтижесінде
МІҚ- 87 бас, ҰММ-0 бас оң нәтиже
көрсетті. Барлық оң нәтиже көрсеткен
малдар мал сою пунктінде жойылды.
Саралжын ауылдық ветеринарлық
бекетінде   мемлекеттік қызмет көрсе-
ту бойынша 379 адамға ветеринарлық
анықтама беру қызметі көрсетіліп,
5041 басқа бірдейлендіру жұмыстары
жүргізілді.
Саралжын ауылдық округі Кемер

елді мекенінде 3 бағыт бойынша
Алтыбай қыр, Жолдыбай көпірі, Бор
сай бағыттары бойынша мал күтулері
ұйымдастырылып, күтудегі тұрғын-
дардың малдарын асылдандыру үшін
3 бағыттың мал күтулеріне асыл
тұқымды аталық малдары қосылды.
Ауыл тұрғындарының бойдақ малда-
рын бағу үшін 2 бойдақ мал күтулері
ұйымдастырылды.
Аудандық ауыл шаруашылығы

бөлімінің 2020 жылғы суармалы егіс
егу жоспары толық орындалып, нәти-
жесінде «Спарта» ШҚ 9 га жерге
бақша өнімдерін екті, 200 тн қарбыз,
100 тн қауын өнімдерін алды.

«Нәтижелі жұмыспен қамту және
жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-
2021 жылдарға арналған бағдарла-
масын» орындау бойынша «Бизнес
бастау» жобасымен 6 адам арнайы
кәсіптік білім алды, 3 жеке кәсіпкер
шағын несие алды. Тұрақты жұмысқа
19 адам орналастырылды. Ойыл
аудандық жастар ресурстық орталығы
арқылы 10 жас, Ойыл аудандық
орман шаруашылығы арқылы 22 жас,
«Жасыл ел» бағдарламасы арқылы
53 жас жұмысқа тартылса, 43 жұмыс-
сыз тұрғын қоғамдық жұмысқа алын-
ды. Әлеуметтік жұмыспен қамту
бойынша шаруа қожалықтармен жеке
кәсіпкерлерге 5 жұмыссыз орналас-
тырылды. «Спарта» ШҚ 5 азаматты
маусымдық жұмысқа қабылдап, 4
студент, 8 оқушы жаз айларында бос
уақыттарын тиімді пайдаланды. Кәсіп-

керлікті дамыту мақсатында округ
бойынша 1 жас, 2 көпбалалы ана
қайтарымсыз несие алды.
Салық базасын нығайтуға байла-

нысты жұмыстар барысында жыл
ішінде жаңадан 4 жеке кәсіпкер тір-
келді (такси қызметі, қызмет көрсету,
сауда).
Округ бойынша мемлекеттік атаулы

көмек алуға 29 отбасы өтініш беріп,
23 отбасының өтініші қанағаттан-
дырылды. Атаулы әлеуметтік көмектің
жалпы соммасы – 8 696,7 млн теңгені
құрап, 23 отбасының 137 адамы
қамтылды.

Білім, денсаулық сақтау,
мәдениет, спорт саласы

Округ аумағында 4 мектеп, 1 бала-
бақша, 1 мектеп жанындағы бюджеттік
интернат, 1 дәрігерлік амбулатория, 4
фелдщерлік пункт, 4 ауылдық клуб, 3
ауылдық кітапхана жұмыс жасайды.
Мектептердегі оқушы саны 348.
Мектепке дейінгі мекемелерде 83
тәрбиеленуші. Бюджеттік интернатта
16 тәрбиеленуші. Биылғы жылы орта
мектепті –19 түлек аяқтады.
Амбулаторияда 1 дәрігер, 4 фельд-

шер, 6 медбике тұрғындарды үнемі
бақылап, дәрігерлік тексеруден өткі-
зіп, ана мен бала жағдайын қадаға-
лауда. Биылғы жылы ана мен бала
өлімі болған жоқ. Жыл басынан бері
43 бала дүниеге келді. Дәрігерлік
амбулаторияда есепте тұрған нау-
қастар саны – 127. Жоспар бойынша
800 адамның, 733 адамы жылжымалы
флюрографиялық тексеруден өткі-
зіліп, жоспар 91,6%-ы орындалды.
Сонымен қатар арнайы жастағы тұл-
ғаларды қауіпті факторлармен ауру-
ларды ерте анықтау, сонымен қатар
емдеу тиімділігін арттыру мен ауру-
дың асқынуынан алдын-алу үшін 1025
адамға профилактикалық медици-
налық (скрининг) жүргізілді.  Атаулы
мерекелік күндері 64 мәдени шаралар
өткізілді.

«Туған жерге» тағзым
акциясы аясында атқарылған

жұмыстар
«Туған жерге тағзым» акциясы

аясында 2020 жылы барлығы 3.200
млн.теңге көлемінде жұмыстар
атқарылды.
Жыл ішінде төмендегідей

жұмыстар атқарылды:
- Сатаев Абыл Тәжібайұлы 350 мың

теңгеге Ойыл аудандық ауруханасына
пандемия кезінде медициналық пре-
параттар алуға демеушілік көрсетті;

- Батыс өңірлік телекоммуникация
директоры Қадыралиев Абай Мара-
байұлы 2 000 млн теңгеге Бестамақ
елді мекенінде орналасқан Жамбыл
фельдшерлік  пунктіне оптикалық-тал-
шықты интернет желісін тарту
жұмысын жүргізді;
Ойыл ауданы Саралжын ауылдық

округі Ақкемер ауылының жеке кәсіп-
керлері 50,0 мың теңгеге Жамбыл
мектеп балабақшасының ішін безен-
діру үшін демеушілік көрсетті(рухани
жаңғыру стенд, мектеп мақтаныш-
тары – стенд, мектепке демеушілік
көрсеткен кәсіпкерледің фотолары
ілінген стенд);

- Ә.Дербісәлин ат.Саралжын орта
мектебінің 1980 жылы мектеп бітірген
түлектері 600,0 мың теңгеге мектептің
материалдық-техникалық базасын
нығайту мақсатында шеберханаға
станоктармен және құрал жабдықтар
алып берді;

- Ә.Дербісәлин ат.Саралжын орта
мектебінің 1980 жылы мектеп бітірген
түлектері 200,0 мың теңгеге мектеп
ішіне әжетхана орнатуға демеушілік
көрсетті;

Жастар саясаты
Округте 14-29 жас аралығында 349

жас тіркелген, бұл ауыл халқының
16% құрайды. Жыл ішінде жастармен
54 мәдени іс-шаралар өткізілді.

«Жасыл ел» бағдарламасы аясын-
да 85 жас еңбекке тартылды. 5 жас
жастар тәжірибесінен өтті.1 жас
мемлекеттен қайтарымсыз 555,0 мың
теңгенің грант ұтып алып, өз кәсіптерін
жүргізуде. Округ бойынша 2 жас жеке
кәсіпкер болып тіркелген.

Қоғамдық қауіпсіздік
және құқық тәртібі

2020 жылы 1 қылмыстық құқық
бұзушылық тіркелді мал ұрлығы бойы-
нша, қылмыстық іс ашылды. 2019
жылмен салыстырғанда 7 қылмысқа
азайған. Тазалық бойынша 14 тұр-
ғынға, бос иттерді күтіп ұстау бойын-
ша 24 тұрғынға әкімшілік хаттама
толтырылды. Салынған айыппұл 394
698 теңге, оның ішінде өндірілгені 367
553 теңге. Пробация қызметі бойынша
2 адам 100 сағаттық ақысыз қоғамдық
жұмысқа тартылды.

2021 жылы алға қойылған
міндеттер:

1. Тұрғындардың сұранысы бойын-
ша елді мекендерге Activ ұялы бай-
ланысын орнату. Бестамақ, Шиқұдық
елді мекендеріне тұғыр орнату.

2. Округ бойынша елді мекендерде
көшелерді жарықтандыру:

- Кемер ауылы бойынша: И.Құр-
манов, Таубатыр көшелері;

- Ақкемер ауылы бойынша 1 көше;
- Бестамақ ауылы бойынша 1 көше;
- Шиқұдық ауылы бойынша 2 көше;
- Қоңырат ауылы бойынша 1 көше
3. Елді мекендерде Ақкемер, Шиқұ-

дық ауылдарынан жобалау сметалық
құжаттарын жасата отырып  балалар-
ға арналған шағын футбол алаңда-
рының құрылысын жүргізу;

4. Кемер ауылында Қазақстан,
Ботагөз-2, С.Керімбаева көшелерін
асфальттау үшін жобалау сметалық
құжаттарын дайындау, асфальттау
жұмыстарын жүргізу

5. Бестамақ елді мекенінде жүргі-
зілетін орталықтандырылған ауыз су
құбырының жұмысын бақылау.

6. Шиқұдық, Қоңырат елді мекен-
дерінде тұрғындарды таза ауызсумен
қамту үшін салынатын кешенді блок-
модуль жұмыстарын ұйымдастыру.

Абат МҮБАРАКОВ,
Саралжын ауылдық

округінің әкімі.

Әкімдер есебі

ТІЛЕК ПЕН НИЕТ ҰШТАСҚАН ЖЫЛ
АЛДАҒЫ МІНДЕТ –
АУЫЛДЫҢ АЖАРЫ...
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Көптоғай ауылдық округі бойынша
2020 жылы аудан әкімінің қатысуымен
ауыл тұрғындарымен өткен кездесу-
лерде берілген тапсырмалар бойын-
ша төмендегідей жұмыстар атқарыл-
ды.
Ойыл-Көптоғай бағытына орташа

жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатыр.
Көптоғай – Қарасу арасындағы өзен
өткеліне көпір салынды. Қарасу,
Шұбарши елді-мекендеріне билайн
ұялы байланыс жүйесін тарту үшін
мұнара қондырылды. Аманкелді елді
мекеніне мұнара қойылып, Кселл бай-
ланыс желісі орнатылды, ауыл тұр-
ғындарының тілегі орындалып, бай-
ланыс операторы мен интернет желісі
іске қосылды. Көптоғай ауылдық
округіне шағын футбол алаңы жасақ-
талды.Тамдыкөл суландыру жүйесінің
су бөгеттерін жөндеу жұмыстары
жүргізілді. Аманкелді, Қарасу, Шұбар-
ши елді-мекендерінің қараңғы көше-
леріне жарық шамдар орнатылды.
Аманкелді, Шұбарши, Қарасу ауыл-
дарының жанындағы күл-қоқыс
төгетін орынның айналасы тазарты-
лып, тегістелді. Көптоғай ауылдық
округі жанындағы күл-қоқыс төгетін
орынның айналасы тазартылып, қор-
шалды. Кәсіпкерлердің көмегімен
ағаш отын, мал азығы мүмкіндігі
шектеулі және жалғыз басты азамат-
шалардың отбасына қайырымдылық
көмек ретінде түсіріліп берілді. Елі-
мізде жер-жаһанға зор қауіп төндірген
пандемияға қарсы күрес әлі де
жалғасуда. Ауыл тұрғындарының
өмірін және денсаулығын қорғау үшін
санитарлық эпидемиологиялық нор-
маларды сақтай отырып, бар күш
жігерімізді біріктіріп ерікті жаста-
рымызбен бірге республикалық «Біз
біргеміз!» акциясына жұмыла үлес
қостық.
Көптоғай ауылдық округінің 1986

жылы дүниеге келген азаматтарының
атынан Қабиев Нұрбек пен Сатыға-
лиев Бақсиық ауылдық округ әкімді-
гіне келіп, 200 шт медициналық бет-
перде мен 200 шт медициналық қол-
ғап әкеліп қайырымдылық көрсетті.
Округтегі аз қамтылған, көп балалы
отбасыларға бетперде мен қолғап
тегін таратылып берілді. Ауыл аза-
матшасы ісмер Салтанат Қабиева 50
дана бетперде тігіп әкеліп, көп балалы
отбасыларға қайырымдылық көрсетті.
Көптоғайдағы 1975 жылы туылған
ауыл азаматтары үш отбасыға 25 мың
теңге көлемінде азық түлікпен қолдау
көрсетті. Қашықтан оқуға көшкен
кезде Құрман орта мектебінің оқу-
шысы Елдос Асқарұлының сынып
жетекшісі Роза Базарованың қол-
дауымен Ақтөбе қаласында тұратын
Асқардың сыныптас құрдасы Өмірбек
Базаров өз отбасының атынан көмек
беріп, балаларға сабаққа дайындалу
үшін А10 маркалы смартфон сыйға
тартты. Қайырымды жандар қатарын
1976 жылы туылған азаматтар толық-
тырып, көпбалалы Самғат Мамаевтың
балаларына сабаққа дайындалу үшін
Ү5 маркалы екі смартфон жеткізіп
берді. Көптоғай ауылының жастары
атынан көпбалалы ана Сарина Зине-
гүлдің балаларына қашықтан оқуға
жағдай жасалып, ұялы телефон сам-
сунг галакси J2 коре маркалы смарт-
фон сыйға тартылды. Республикалық
акцияны қолдау мақсатында ауылдың
1999 жылы дүниеге келген жастары
көпбалалы отбасы Мысағалиев Ер-
болдың отбасындағы оқушы бала-
ларының сабақ оқуына арнап ұялы
телефон самсунг сыйға тартты.
Нысанбаев Нұрлан жолдасы

Ізбасарова Гүлзадамен отбасыла-
рының атынан Қитан Мақсот пен
Ысқақова Базаргүлдің отбасына азық-
түлікпен қолдау көрсетті. Қайырым-
дылық көмек жарияланбай, жарнама-
ланбай жасалу керек деп өздерінің
атын атаудан бас тартқан кәсіпкерлер
Меңгереев Аманкелді, Нығыметов
Асқар, Жолдаев Ерген, Әлмұханова
Мейрамгүл, Мусина Гүлжан, Қашқы-
нова Балқұйған, Тағыбердиева Мон-
шақ, Изимова Бағила яғни округтің 8
аз қамтылған, көп балалы отбасына
100 кг ет таратып, игі іс жасап, тұрғын-
дардың алғысын алды.
Рамазан айында қайырымдылық

жасау үлкен сауапты іске жатады деп
Көптоғай ауылының 1987 жылы туыл-
ған қазіргі таңда қалада тұратын,
азаматтары арнайы ат басын ауылға
бұрып, 8 жалғыз басты аналарға, аз
қамтылған отбасыларға көмек қолын
созды. Олар: Имангалиева Гүлдана,
Алмұханова Мейрамгүл, Скакова

Базаргүл, Төлеуова Рая, Жолдаев
Ерген, Меңгереев Аманкелді, Қош-
қаров Молдабай, Жумин Нұрлан. 1993
жылы туылған азаматтар да қолдан
келген көмектерін беруден аянып
қалған жоқ. Жұдырықтай жұмыла
кірісіп, ауызбірлік танытып, ауылдың
аз қамтылған отбасыларына және
жалғыз басты аналарына көмек қолын
созды. Туған жер алтын бесігінен
алыста жүрген азаматтар да қаржы-
лай көмектерін көрсетті. Жеке кәсіпкер
Шегіртқалиев Сатыпалды өз атынан
үш отбасыға бөлек азық – түлік
апарып берді. Ауылдық округте
«Асар» қайырымдылық акциялары
жүйелі түрде ұйымдастырылып оты-
рады. Тыл ардагерлері мен мүмкіндігі
шектеулі ауыл тұрғындарына мереке
күндері азық-түлік себеті беріліп
отырады.

Білім саласы
Мектепке дейінгі тәрбие беру мен

оқыту саласында «Айгөлек» бөбек-
жай-бақшасы қызмет етеді. «Айгөлек»
бөбекжай-бақшада 40 бала тәрбие-
ленуде. 2020 жылдың 1 маусымы
балаларды қорғау күнінде жеке
кәсіпкер Өмірғалиев Әлібек 30 000
теңгеге, Әліп Гүлжамал 30 000 теңгеге
демеушілік жасады.
Жалпы округ бойынша 2 орта мек-

теп, 2 негізгі мектепте 494 оқушы білім
алуда. Құрман орта мектебіне биыл
күрделі жөндеу жұмысы жасалды.
Округ мектептерінде ақылы және

ақысыз үйірмелер жұмыс жасайды.
Спорт мектебі жанынан ашылған
күрес үйірмесі бар. Сабақтан тыс
уақытта оқушылардың бос уақытын
тиімді пайдалану 90% құрайды.

2020 жылы «Туған жерге тағзым»
акциясы аясында 1973 жылы туылған
Көптоғайлық азаматтар Құрман орта
мектебінің акт залының терезелері
мен сахнасына 250 000 теңгеге
заманауи перде сыйға тартты. 1978
жылғы туылған азаматтар Құрман
орта мектебіне 4 шкаф тарту етті.

Медицина саласы
Бұл сала бойынша Көптоғай ауы-

лында күндізгі стационарлық амбула-
тория, Аманкелді, Қарасу, Шұбарши
елді мекендерінде мекеме ғимараты
жаңа, жылуы қалыпты МП жұмыс
жасайды. Қазіргі уақытта ауылдық
амбулаторияға жаңа ғимарат қажет-
тілігі туындап отыр және алдағы
уақытта шешіледі деп жоспарлануда.
Ағымдағы жылы дүниеге келген

бала саны 42, қайтыс болғандар саны
7 адам. Диспансерлік тіркеу бойынша
науқастар әртүрлі сырқат бойынша
тіркеуде тұрады. Әр ай сайын тегін
дәрі-дәрмектерін әкеліп беріледі.
Биылғы жылы 2 432 176,99 теңгеге
тегін дәрі-дәрмектері берілді. Үлкен
жастағы адамдарға әр жас бойынша
АДСМ екпелері толық жасалды. 0-5
жас аралығындағы балалар уақыты-
лы екпелері алынды. Екпе алдыруда
ешқандай қарсылық жоқ. Балаларды
жоспарлы түрде тексеруден өткізіп
тұрады. «Саламатты Қазақстан» жыл-
жымалы рентген көлігі келіп, Аман-
келді, Шұбарши, Көптоғай, Қарасу
ауылдарында болып, көктем және күз
айларында округ бойынша барлығы
972 адамға рентгеннен өту жұмыс-
тары жүргізілді. Мемлекеттік әлеумет-
тік міндетті сақтандыру туралы халық-
қа түсіндіру жұмыстары жүргізілді.

Ауылды абаттандыру
мақсатында атқарылған

жұмыстар
Ауылды абаттандыру мақсатында

Ойыл-Көптоғай көтерме жолының
жиегіне 1 га жерге тал егілді. Аман-
гелді елдімекеніне саябақ салынып,
100 түп ағаш отырғызылды. Көптоғай
ауылының күн батыс бетінен келер
көктемге шағын саябаққа орын
дайындалып, қазіргі таңда қоршауы
жасалып тұр. Облыс әкімінің жыл
сайынғы «Облыстық елді мекендерде
көктемгі-күзгі санитарлық тазарту,
көркейту, көгалдандыру айлығын
өткізу туралы» қаулысын орындау
мақсатында, Көптоғай ауылдық окру-
гінің елді мекенінде көктем-күз айла-
рында санитарлық тазалық сенбілік-
тері өткізілді. Тазалық айлығы кезінде
1500 тонна күл-қоқыс сыртқа шыға-
рылды. Ұлы Жеңістің 75 жылдығы 9
мамыр қарсаңында Көптоғай ауылын-
дағы Ұлы Отан соғысы кезінде қаза
болғандар ескерткішіне ағымдағы
жөндеу жұмысы жүргізілді. Мекеме-
лердің айналасы тазартылып, тал
түптері ақталып, қоршаулары сыр-
ланды.

2020 жылы мемлекеттік атаулы
әлеуметтік көмек алатын 35 отбасы
бар. 75 адам ақылы қоғамдық
жұмыста болды, 13 жас маман жастар
тәжірибесінен өтті. 92 ауыл жастары
мен студенттері жасыл елде жұмыста
болды.
Округ бойынша 2 ЖШС, 56 шаруа

қожалығы бар. Биыл ешқандай шаруа
қожалық жабылған жоқ. «Нәтижелі
жұмыспен қамту және жаппай кәсіп-
керлікті дамытудың» 2017-2021
жылдарға арналған «Еңбек» бағдар-
ламасы шеңберінде жаңа бизнес-
идеяларды іске асыруға арналған
мемлекеттік грант алушылар тізімі:
Төлебаева Таңшолпан, Адайбаева
Жаңылсын, Төлеубаев Нұрзат, Сида-
қова Жанат, Әбдірзақова Сәндігүл,
Азанова Жаңылсын, Сағынғалиева
Ира, Сарина Зейнегүл, Байқуатова

Бағдат, Алмуханова Рима, Қаби
Назгүл, Әбдіғалиева Нұргүл, Қалы-
баева Жансая, Байнашова Назымгүл,
Жауымбаева Элеонора, Гайсина
Аңсаған мал шаруашылығы үшін
555 000 қайтарымсыз грант алды.
2020 жылы «Еңбек» бағдарламасы
шеңберінде несие алғандар тізімі:
«Аққұбай» ШҚ, Тайбурин Қази Әлім-
ұлы – 14 800 000 тг; «Идеят» ШҚ,
Амиров Тилекбай Идеятуллаевич –
11 600 000 тг; «Жұмырбай-Базарбай»
ШҚ, Асылбаев Аслан Базарбаевич –
21 000 000 тг; «Наби» ШҚ, Набиев
Дәурен Саматұлы – 4 000 000 тг; жеке
кәсіпкер Бексұлтан, Мусаев Алмат
Нұрланұлы – 2 500 000 тг; жеке
кәсіпкер Артықбаев Думан – 1 700 000
тг; жеке кәсіпкер Шаутенов, Шаутенов
Нұрболат – 2 000 000 тг; жеке кәсіпкер
Қайрат, Скаков Аманкелди Есказыулы
– 1 500 000 тг; жеке кәсіпкер Султан,
Кабиева Салтанат Орынбасаровна –
1 700 000 тг; «Саят» ШҚ, Абишкалиев
Асхат Битималиевич – 3 200 000 тг
мал басын өсіру мақсатында несие
алды.
Округте ауыл шаруашылық

саласы бойынша атқарылған
жұмыстар

Сарып ауруын тексеру барысында
8914 МІҚ малынан қан алынып, оның
45-сі, 29000 қой- ешкіден  қан алынып,
оның 28-сынан сарып ауруы бар екені
анықталған. Құтырыққа қарсы  600
бас МІҚ, 500 бас қой-ешкі, 24 бас
жылқы егілді. Сібір жарасына 6500 бас
МІҚ, 24000 қой- ешкі, 1100 бас жылқы,
35 бас түйе егілсе, қарасанға қарсы
4800 бас МІҚ егілді.

2020 жылға сарып ауруына шыққан
45 бас-МІҚ сойылып жойылды, сарып
ауруына шыққан 28 бас қой-ешкі
Ақтөбе қаласындағы арнайы мал сою
алаңына тапсырылды. Округ аума-
ғының мүйізді ірі қара малдары ара-
сынан нодулярный дерматит ауруына
6500 МІҚ малдар ауруға қарсы егілді.
Пастереллезге қарсы 2500 бас қой-
ешкі, 3250 бас МІҚ малы егілсе,
туберкулезге қарсы 7245 бас МІҚ
малы егілді. Маңқаға қарсы 600 бас
жылқы. Барлық малдар сырғаланып,
деректік базаға енгізілді. Жылқы мал-
дарын таңбалау жұмыстары жүргі-
зілуде.

400 бас жылқы таңбаланды. 48
қаңғыбас ит жойылды.
Бірдейлендіру, деректер базасына

мәлімет енгізу, шаралары бойынша
жыл басынан бүгінге дейін 1580 бас-
МІҚ; 11300 ебас қой-ешкі; 350 бас
жылқы, 5 түйе малы бірдейлендіріліп
компьютерлік базаға енгізілді.
Қазақстан Республикасы Үкіметінің

«Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер
тізілімін бекіту туралы» 2013 жылғы 18
қыркүйектегі №983 қаулысына өзге-
рістер енгізу туралы 2015 жылғы 9
ақпандағы №45 қосымша мемлекеттік
көрсетілетін қызметтер тізілімі бекі-
тілді. Осы тізіліммен бүгінгі таңда Көп-
тоғай ауылдық округ аумағында көрсе-
тілген мемлекеттік қызметтер саны –
728.

«Көптоғай ауылдық округі әкімінің
аппараты» мемлекеттік мекемесінде
«Сенім телефоны» жұмыс жасайды.
Округ тарапынан ауылдарды аралау
кезінде және үнемі ауыл тұрғындары
арасында сыбайлас жемқорлыққа
қарсы құқықтық мәдениетті қалыптас-
тыру мақсатында жұмыстар жүргізіліп
келеді.

«Ветеринарлық анықтама беру»
бойынша Ойыл аудандық ветеринар-
лық станциясының Көптоғай ауылдық
округіндегі ветеринарлық бекет
арқылы жыл бойына 896 қызмет
көрсетілген. Жалпы 2020 жылы кіріс
құжаттар саны – 460, шығыс құжаттар
саны – 386, жыл ішінде ауыл әкіміне
барлығы 23 өтініш келіп түсті. Ауыл
әкімінің жеке қабылдауында 5 өтініш
қабылданып, түсіндірілді, жеке тұлға-
лардың 15 өтініші қаралып, қанағат-
тандырылды. Ал заңды тұлғалардан
3 өтініш түсіп, қанағаттандырылды.
2020 жылы қабылданған құқықтық
нормативті актілердің жалпы саны 107
өкім, оның 78 негізгі құрам бойынша,
ал 29 жеке құрам бойынша. Көптоғай
ауылдық округі әкімінің шешім саны –
20.

Жергілікті салықтар
бойынша орындалуы

Салық базасы-жергілікті бюджет
кірістерінің бір бағыты салық түсім-
дері. Бұл бағыт бойынша жеке кәсіп-
керлердің табыс салығы, жер, мүлік,
көлік салықтары түседі.

2020 жылы жер, мүлік, көлік салығы
100 % орындалды.

Алдағы жылдары
атқарылатын жұмыстар:
1.Көптоғай ауылдық әкімдігіне ағым-

дағы жөндеу жұмыстарын жүргізу;
2. «Туған жерге тағзым» акциясы-

ның округте іске асуын жандандыру;
3. Көптоғай ауылына шағын хоккей

корт алаңын салу;
4. Аманкелді елді мекеніне шағын

футбол алаңын салу;
5. Шағын және орта бизнесті дамы-

ту, мемлекеттік бағдарламаларды
орындау және халыққа қызмет көр-
сету нысандарын ашуға ықпал ету.

Е.АСЫЛБАЕВ,
Көптоғай ауылдық

округінің әкімі.

Әкімдер есебі

ШЕКТЕУЛЕРГЕ ҚАРАМАСТАН
ТҰРҒЫНДАРДЫҢ ТІЛЕГІ ОРЫНДАЛДЫ

Ауылдық
округі

3

22, жұма15, жұма 16сенбі 18, дүйсенбі 19, сейсенбі

Барлығы -
20

434

қантар

Ш.Берсиев
атындағы
ауылдық
округі

Қарасу ауылы,
мектеп, сағ. 10-00
Құмжарған ауылы,
клуб, сағ. 15-00

Көптоғай
ауылдық
округі

Шұбарши ауылы,
клуб,

сағ. 10-00

Саралжын
ауылдық
округі

Сарбие
ауылдық
округ

Қараой
ауылдық
округі

Қайыңды
ауылдық
округі

Ойыл
ауылдық
округі

2021 ЖЫЛЫ  ОЙЫЛ АУДАНЫ АУЫЛДЫҚ ОКРУГ ӘКІМДЕРІНІҢ
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Қарасу ауылы,
клуб,  сағ. 10-00

Аманкелді
ауылы, клуб, сағ.

15-00

Қоңырат ауылы,
фелъдшерлік
пунк сағ. 10-00
Шиқұдық ауылы,
клубсағ. 15-00

Бестамақ ауылы,
клуб, сағ. 10-00
Ақкемер ауылы,
клуб, сағ. 15-00

Қаракөл ауылы,
мектеп,
сағ. 10-00

Құбасай ауылы,
мектеп,
сағ. 15-00

Екпетал ауылы,
мектеп,
сағ. 10-00

Қаракемер
ауылы, клуб, сағ.

10-00
Ақшатау ауылы,
мектеп, сағ. 15-00

Аудан

3, сәрсенбі18, дүйсенбі 20,  сәрсенбі 21, бейсенбі 22, жұма

қантар

Ойыл Ш.Берсиев ат.
ауылдық округі
Қаратал ауылы,
клуб сағ. 10-00

АУДАН ӘКІМІНІҢ 2021 ЖЫЛҒЫ ЕСЕП БЕРУІНІҢ КЕСТЕСІ
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Көптоғай ауылдық
округі Көптоғай
ауылы, клуб сағ.

15-00

Сарбие ауылдық
округі Сарбие
ауылы, клуб
сағ. 10-00

Қараой ауылдық
округі Қараой
ауылы, клуб
сағ. 15-00

Қайыңды ауылдық
округі Ақжар ауылы,

клуб
сағ. 15-00

Саралжын ауылдық
округі Кемер ауылы,

клуб
 сағ.10-00

Ойыл ауылдық
округі

Ойыл ауылы,
аудандық мәдениет

үйі
сағ. 10-00

Ойыл ауылы,
аудандық мәдениет

үйі
сағ. 11-00

Қорытынды

2Барлығы -8 122 1

Көсембай ауылы,
клуб, сағ. 10-00

Кемер ауылы,
клуб  сағ. 10-00

20, сәрсенбі

Ақжар ауылы,
клуб сағ. 15.00

Сарбие ауылы,
клуб сағ. 10-00

Қараой ауылы,
клуб сағ. 15-00

Ойыл ауылы,
Мәдениет

үйі сағ. 10-00

5

ақпан

2020 жылдың 22 желтоқсаны күні
ұзаққа созылған науқастан Ойыл
өңіріне белгілі ұстаз Қарашаш
Ідірісқызы Суқашева өмірден өтті.
Қарашаш Суқашева 1950 жылы
Байғанин ауданында дүниеге
келген.
Қарашаш Ідірісқызы 1973 жылы

Орал педагогика институтының
қазақ тілі мен әдебиеті бөлімін
бітіргеннен кейін өзінің еңбек
жолын қазіргі Ж.Жүсібалиев
атындағы Ойыл қазақ орта
мектебінде (Н.К.Крупская атындағы

Ойыл қазақ орта мектебінде) қазақ тілі мен әдебиеті пәнінен дәріс
беруден бастады.
Ана тілінің қадір, қасиетін оқушыларға жете ұғындыруды өз

алдына мақсат етіп қойып, әр оқушымен жеке жұмыстар жүргізіп,
олардың тіл байлығын байытып отыруына жағдай жасады. Әр
сабақты өткізуге жете көңіл бөліп, үлкен даярлықпен келетін,
сондықтан да сабақтың түрлерін өзгертіп отыратын. Мектепте
жас ұрпаққа тәлім-тәрбие беретін басты тұлға мұғалім десек, ол
атқаратын күрделі мәселенің кілті – шығармашылық еңбекке,
әдістемелік ізденіске, өзінің біліктілігі мен парасаттылығына,
жоғары мәдениеттілігіне байланысты. Қарашаш Ідірісқызы
жастардың эстетикалық талғам-сезімін тәрбиелеуде әдебиет пен
өнердің орнын оқыту процесінде білім мен тәрбиені ұштастыра
білген ұстаз.
Мектепте қазақ әдебиеті кабинетінің меңгерушісі болды. Апай

жасаған стенділер мен ақын-жазушылардың өмірі туралы
альбомдары мен оқушылардың жазған мәнжазба,
баяндамалары, сөз-жұмбақтары үнемі шәкірт үшін қызмет етіп,
тәрбие құралына айналып шыға келетін. Бірнеше жыл
гуманитарлық бірлестіктің жетекшісі болды. Бірлестік мүшелеріне
сабақ типтері мен түрлерін пайдалану жөнінде және өз
сабақтарына оқытудың жаңа әдістерін қолдану туралы кеңестер
беріп, ізбасарларын тәтбиелеуде де өзінің қолтаңбасын
қалдырған ұстаз елімізде болып жатқан түбегейлі өзгерістер,
мемлекеттік құрылымның жаңа түрі, Қазақстанның егемендігінің
нығаюы, туған тілге деген көзқарасты да назардан тыс қалған
емес.
1995 жылғы бітірген сыныбында 17 оқушының 3-і ерекше

аттестат алып, 11 оқушы екпінділер қатарында бітірді. Апай
аудандық, облыстық педагогикалық  оқуларға қатынасып, өз
тәжірибелерін үнемі ортаға салып отыратын.
Бірнеше дүркін аудандық, облыстық мақтау грамоталарына

ие болған Қарашаш Ідірісқызы - «Қазақстан Республикасы білім
беру ісінің үздігі» төсбелгісінің иегері.
Қарашаш Ідірісқызы жұбайы Сәуірбаймен бірге төрт бала

тәрбиелеп өсірген аяулы ана, немерелерінің ардақты әжесі еді.
... Мемлекет, халық мұғалімдерге балаларды сеніп тапсырады,

яғни, өзінің болашағын өсіруді, жетілдіруді, қалыптастыруды сеніп
тапсырады. Бұл үлкен сенім, мұғалімдерге зор жауапкершілік
жүктейді,- деген екен  М.И.Калинин. Сол сенімді ақтау жолында
талмай еңбек еткен, Еңбек ардагері - Қарашаш апайдың жарқын
бейнесі әр кез есімізде тұрады.
Қарашаш Ідірісқызының қайтыс болуына байланысты жұбайы

Сәуірбай мен қызы Розаға және басқа да ағайын-туыстарына
қайғыларына ортақтасып, көңіл айтамыз!
А.Қазыбаев, Е.Жиеналин, А.Кенжебаев, М.Айдарбаев,

Е.Тлепов, С.Аманғосов, Т.Шалабаев, Б.Бектұрғанов, М.Керей,
Ә,Тіржанов, М.Еркінова, С.Меруенов, Г.Избагамбетова,
С.Өткелбаева және мектеп директорлары, әріптестері.

Ш.Бекмұхамбетова атындағы мектеп-
гимназиясының ұжымы мен бастауыш
кәсіподақ ұйымы мектеп-гимназияның
директоры Роза Сәуірбайқызы Ұлықпано-
ваға аяулы анасы, ардагер ұстаз

Қарашаштың
қайтыс болуына байланысты қайғысына
ортақтасып, көңіл айтады.

Ж. Жүсібалиев атындағы Ойыл қазақ орта
мектебінің ұжымы және бастауыш кәсіп-
одақ ұйымы Ұлықпанов, Мұханбетқалиев,
Суқашевтар әулеттеріне мектебіміздің
ардагер ұстазы

Суқашева Қарашаштың
қайтыс болуына байланысты қайғысына
ортақтасып, көңіл айтады.

Қарашаш Ідірісқызы
Суқашева

Ойыл аудандық мәдениет қызметкерле-
рінің бастауыш кәсіподақ ұйымы Көптоғай
модельді ауылдық кітапханасының кітап-
ханашысы Шындаулетова Бибігүлге және
Амангелді ауылдық кітапханасының кітап-
ханашысы Дүйсенова Айзадаға

енесінің
өмірден озуына байланысты қайғысына
ортақтасып, көңіл айтады

Ойыл аудандық мәдениет қызметкер-
лерінің бастауыш кәсіподақ ұйымы, Ойыл
аудандық ішкі саясат, мәдениет және
тілдерді дамыту бөлімінің АХАТ сектор
меңгерушісі Суқашева Индираға апасы

Қарашаштың
өмірден озуына байланысты қайғысына
ортақтасып, көңіл айтады.

Ойыл аудандық мәдениет қызметкер-
лерінің бастауыш кәсіподақ ұйымы Қарасу
ауылдық клубының мәдени ұйымдас-
тырушысы Серікұлы Ернұрдың әкесі

Серіктің
өмірден озуына байланысты қайғысына
ортақтасып, көңіл айтады.

Ойыл аудандық мәдениет қызметкер-
лерінің бастауыш кәсіподақ ұйымы Ойыл
аудандық мәдениет үйінің музыка сүйемел-
деушісі Қыздарбаев Мадиярға ағасы

Романның
өмірден озуына байланысты қайғысына
ортақтасып, көңіл айтады.

Айды таба алмай,
Шырағын тұр жаға алмай…
Қап-қара түн бейне бiр,
Төңкерiлген қазандай…
Күн нұрына бара-бар,
Түнгi шамдар қалаға - әр:
Шырық жанған бетiнде,
Аппақ торттай – алаңдар…
Өліарада…
Қарманып,
Жүрме, атта алға нық!
Түнгi Астана – аспан дәл,
Жұлдыз-шамы жап-жарық…

Өтепберген АҚЫПБЕКҰЛЫ.

Қысқы түн
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ҚұттықтауҚұттықтау

Көтоғай ауылының тұрғыны,
Сариева Базаргүл Кәмелқызын

60 жасқа толуымен құттықтаймыз!
Құрметті Базаргүл Кәмелқызы!
Сені асқаралы 60 жасқа толуыңмен құттық-

таймын! Білім беру саласында ұзақ жылдар еңбек
еттің, шәкірттерің әр салада қызмет жасауда.
Еңбегің еленіп, әртүрлі марапаттарға ие болдың.
Біз саған қуаныштымыз. Алла Тағала саған қуат
берсін. Сәкен екеуің бірге қартайып, бала-шағаң,
немерелеріңнің қызығын көріп жүре берулеріңе
тілектеспін.
Игі тілекпен: құрдасың Мінсізбай-Лариса, кіндік

қызың Зарина.

Ойыл ауданы,
Қарағұлов 13 үйдің тұрғыны

Сисенова Қарлығаны зейнеткерлік жасымен құттықтаймыз!

Ойыл ауданы,
Қараой ауылының тұрғыны

Қабылова Сәнім Сейсен қызын
1 қаңтар туған күнімен құттықтаймыз!

Ардақты аяулы анашымызды 79  жасымен және де жаңа жылымен құттықтай
отырып, деніңізге саулық, қажымас қайрат, ұзақ өмір тілейміз. Немере,
шөберелеріңнің қызығын көріп ортамызда жүре беріңіз.
Игі тілекпен: қызы Дәмелі, бала-келіндері,немерелері Думан, наурызхан,

Гүлдерайым, Нұрсұлтан, Жанболат, шөбересі Данияр.

Құрметті Ұлан інім, сені ердің жасы 50-ге
толуыңмен құттықтаймын! Кішіге аға, үлкенге іні
болып, кішіпейілділігіңмен халықтың құрметіне
бөленіп жүрген жансың. Саған барлық
жақсылықты тілей отырып, Рысбала келін екеуің
бірге қартайып, Алла Тағала бала-шағаңның
қызығын көруге жазсын.
Ізгі тілекпен: аға-жеңгең Мінсізбай-Лариса.

Ақшатау ауылының тұрғыны,
Құлмурзин Ұлан Кәкиұлын

50 жасқа толуымен құттықтаймын!

Аяулы Ана, еңбегіңіз еленіп, құрметті
демалысқа шыққан қуанышты күніңіз құтты
болсын.  Әке орнына әке, ана орнына ана болған
еңбегіңізбен төккен теріңіз аз емес.
Ендігі сол еңбектің зейнетін көріп, ауырмай-

сырқамай немере-шөберенің ортасында аяулы
әже деген атты иеленіп жүре беріңіз! Құрметті
демалысыңыз 100 жасқа дейін ұлассын!
Мінезінің міні жоқ- майда қоңыр,
Бір жымисаң кетеді жайнап өңір.
Алғыс айтамыз өзіңе, Асыл ана,
Айырмасын шаттықтан бізді өмір.
Мейірім нұры тұрар жанарыңда.
Қарайсың барлық адам қабағыңа.
Балаларың бақытқа бөленеді,
Асыл ана сен болсаң жанымызда.
Құттықтаушылар: бала-келіндері Тұрлан-Әсем, Манарбек-Салтанат,

немерелері Бүркіт, Кәусар, Мейірхан, Көркем, Көзайым.

ҚР ДСМ Медициналық көмекті
ұйымдастыру департаменті директо-
рының орынбасары Гүлнар Сәрсен-
баева зейнетақы жинақтарын ем алу
бағытында қалай пайдалануға бола-
тынын айтты. «Егер бірыңғай зейнет-
ақы төлемдерінің жеткіліктік шегі ем
алуға пайдалануға жеткілікті болса,
онда азамат өзінің емханасына ба-
рып, біржолғы зейнетақы төлемдері
есебінен ем-дом алуға бағыттау
туралы дәрігерлік комиссияның қоры-
тындысын алуы керек», - деді Г.
Сәрсенбаева Орталық коммуника-
циялар қызметінде. Осы орайда ақы-
сы қымбат қызметтердің санатына
енген медициналық ем-дом жасау
тізімін атады. Олардың арасында
орфандық, яғни сирек кезедесін
ауруларды емдеу, стоматологиялық
қызметтер, реконструктивті әрі қал-
пына келтіру операциялары (пласти-
калық), медициналық сауықтыру қам-
тылған. Сауықтыруға барған азамат-
тар Қазақстан аумағындағы медици-
налық ұйымдар мен шипажайларда
болады. Мұнымен қоса, зейнетақы
жинағының бір бөлігі есебінен оф-
тальмологиялық қызметтер бағытын-
да пайдалануға болады. «Бұл тізім
тұрғындар арасындағы сұранысқа
қарай өзгеруі мүмкін. Өтініш беруші
келесі қадамда өзінің қалауы бойын-
ша медициналық ұйымды таңдайды,
оның ішінде шетелдік ұйымдар да

болуы ықтимал. Азамат ЭЦҚ көмегі-
мен уәкілетті оператордың интернет
ресурсында авторизациядан өтіп,
өзінің жеке кабинетін аушы тиіс. Жеке
кабинетте тиісті сомамен біржолғы
зейнетақы төлеміне электронды өті-
німді толтырып, дәрігерлік комиссия
қорытындысының көшірмесі мен ем-
дом жасайтын медициналық ұйыммен
шартты белгілеу керек», - деді ол.
Бұдан бұрын хабарланғандай, «Бірың-
ғай жинақтаушы зейнетақы қоры» АҚ
басқарма төрағасы Жанат Құрманов
зейнетақы жинағын мақсатты пайда-
лануға қатысты түсінік берді. «Зейнет-
ақы жинақтарының бір бөлігін пайда-
лану құқығын іске асыру үшін азамат-
тар, ең алдымен, өз жинағын тексеріп,
жеткіліктілік шегінен асатын қажетті
соманың бар екеніне көз жеткізуі тиіс.
БЖЗҚ Қордың сайты немесе ұялы
қосымшасы арқылы үзінді-көшірме
алудың қолжетімді және жедел тәсіл-
дерін ұсынады. Зейнетақы шотының
жай-күйін egov.kz порталы арқылы да
тексеруге болады. Зейнетақы жинақ-
тарын алу туралы шешім қабылдаған
адамдар тұрғын үй сатып алу және
емделу мәселелері жөніндегі уәкілетті
операторға (Отбасы банк) жүгіне
алады. Уәкілетті оператордан хабар-
лама алғаннан кейін БЖЗҚ зейнетақы
жинақтарын уәкілетті оператордың ар-
найы шоттарына салу үшін аударуды
жүзеге асырады», - деді Ж. Құрманов.

Баршаға мәлім, аяқталғалы отыр-
ған 2020 жылды Қазақстан Республи-
касының Президенті Қасым-Жомарт
Тоқаев ресми түрде Еріктілер жылы
деп жариялады. Осыған орай «Bir-
gemiz, Asylmura» жалпыұлттық жоба-
сы аясында тарихи-мәдени мұраның
қорғалуы мен сақталуына өз үлес-
терін қосып, атсалысқан, биылғы
жылы Ақтөбе археологиялық экспе-
дициясының ғылыми-зерттеу жұмыс-
тарына қатысып, белсенділік таныт-
қан бір топ жастарды облыстық тари-
хи-өлкетану музейінің директоры
Мейрам Дүйсенғали Алғыс хаттармен
марапаттады. Атап айтсақ, әріптесі-

Суицид - өз өзіне қол жұмсау.
Өмірде өзін-өзі өлтірудің себептері
әртүрлі. Көп жағдайда өз өмірін қиюға
себеп болатын нәрсе өмір жағдайы-
ның шынайы қиындылығы және өмір
оңалмайды деп есептеу. Депрессивті
жағдайлар «жиналып» соның салда-
рынан өзін-өзі өлтіру болуы мүмкін.
Бұл негізінен қарттарға, нашақор-

ларға, жазылмайтын аурумен ауыра-
тындарға, қылмыскерлерге тән әре-
кет. Балалардың өз-өзіне қол жұм-
сауы ашық қарсылық білдіру түрінде,
көбінесе ата-аналарына қатысты
жасалады. Криминалистикада өзін-өзі
өлтіру әр түрлі негіздер бойынша
сараналады.
Қорытынды өзін-өзі өлтіру (өзін-өзі

өлтірер алдында өз әрекеттеріне есеп
беретін, бірақ кінәсіз қиын жағдайға
түскен, ойлану нәтижесінде болашақ-
тың жоқтығына көзі жеткен адамдар-
дың өзін-өзі өлтіруі, қаржының жоқ-
тығы, жазылмайтын ауру және т.б.);
Ашық қарсыласу түріндегі өзін-өзі

өлтіру (бақытсыз, махаббат ажырасу
т.б. себеп болатын жан күйзеліс
әрекет);
Аяқ астынан өзін-өзі өлтіру (жаман

хабар алғаннан кейін, отбасындағы не

жұмыстағы ойда жоқта пайда болған
қиыншылықтан кейін өзін-өзі өлтіруге
аяқ астынан бел буу);
Психикалық ауырған кезде өзін-өзі

өлтіру.
Осы мысалға келтірілген себептер

өзі-өзіне қол жұмсауға әкеліп соқ-
тырады жәнеде суицидальді мінез-құ-
лық толыққанды емес отбасында өс-
кен балалар арасында жиі кездеседі.
Сонымен қатар, отбасы аралық

қақтығыс, әке-шешесінің айыры-
лысуына да байланысты болып жата-
ды. Сонымен қатар, статистика көрсе-
тіп отырғандай соңғы кездері қаржы-
лық қиындықтарға байланысты өз-
өзіне қол жұмсау жиілеп барады.
Оның да себептері көп – біреулер
алған қарызын қайтара алмайды,
біреулер алаяқтарға «жем» болады.
Енді біреулер құмар ойындарға
барлық қаражаты мен мүлкін, үйіне
дейін салып жіберіп, тұйыққа тіреледі.
Қарыздан құтылудың жолын таппа-
ғандардың өмірі қайғылы аяқталған
сәттер жиі кездесіп отыр.

Дархан ҒАЛЫМЖАНОВ,
Аудандық полиция бөлімі

бастығының бірінші орынбасары.

Қазақша мүшелдік жыл санау тыш-
қан жылынан бастау алады. Жан-
жануарлар жыл басына таласқанда
тышқан өзінің қулығымен түйенің
төбесіне шығып жыл басы таныл-
ғанын бәріміз де білеміз. Бұрында
талай жылдың тауқыметі мен қызығын
басынан өткерген бабаларымыз бұл
жылдан үлкен үміт күткен. Қамбамыз
астыққа толып, қап түбін тышқан
тескенімен молшылыққа жорыған.
Тышқан жылын береке мен ырыстың,
татулық пен тыныштықтың жылы
санаған. Санаулы күндерден кейін
тышқан жылымен қош айтысамыз.
Әйтсе де биылғы жыл басы жалпы
жер шарында әлем елдерін шарпыған
індеттің шырғалаңымен есте қалды.
Елімізге мысықтабандап келген
қауіпті індеттің мысынан ыққан
тышқандай ін түбіне тығылғандай күй
кештік. Алайда, алдымен бір Алла-
ның, екіншіден ақ халатты абзал жан-
дардың арқасында үйде отырып жан
сауғаладық-мыс. Шектеу шаралардың
барлығы аурудың бетін қайтаруға
бағытталды. Ауамен тарайтын тәжі-
вирус іннің ауызын күзеткен мысықтай
екі аяғымызды бір етікке тыққаны тағы
бар. Ақ халатты абзал жандар «Мен
сіз үшін жұмыста қалдым, сіз мен үшін
үйде болыңыз» деген жан-жақты ұран
тастап, үйден шықпауға кеңес берді.
Жиын-тойлардан тыйылуға тура келді.
Қаза болған жанның жаназасында да

халықты көп шоғырланбауға шақыр-
ды. Қауіпті індетпен күресу жолында
жанын пида еткен дәрігерлер де
болды. Біз індеттің алдын-алу шара-
лары мен шектеулерді қатаң сақ-
тауымыздың арқасында «Мың өліп,
мың тірілген» қазақ елінің Тұран
даласында тәжівирустың тамырын
тереңге жаюына жол бермедік. Құтыр-
ған мысықтай құтымызды қашырған
қауіпті індеттің күшейген тұсында
елдігіміз бен бірлігімізді бір арнада
тоғыстырдық. Бұл қиындықты еңсеріп
өтуге бел байлауымыз кең жайлауы-
мызға жақсылықпен жетуімізге жол
ашты. Бойымызды басқан үрей
қандай да бір қиындықта бар қазақ-
тың басын қосып, жұдырықтай жұмы-

Ақ қар жапқан даланы аңсадым да,
Кеткім келді алысқа, малшы ауылға.
Күлтеленіп тұр ма екен күрең арша,
Орғыл қызыл құмдардың

қамсауында.
Күрең арша күлдіреп кешкі нұрмен
Егіліп бір жылаушы ед, ескі қырмен
Қойлар теуіп елтірі еркек құмды,
Айызым қанып қышырын

естідім мен.
Бәлкім соны аңсадым, бәлкім басқа,
Барғым келді «Салқын тау»,
«Салқын тасқа».
Атың салқын болғанмен,

атпал құмым,
Қалпың басқа еді ғой,

халқың басқа.
Өліарасы әр айдың ылаңдатып,
Қырбық қар мен қыламық

қылаулатып.
Сынық шана шиқылдап

шөп тасушы ек,

міз, музейдің қор сақтаушысы Мәншүк
Әбілғазиева, Фариза Оңғарсынова
атындағы №41 мектеп-гимназиясы
тарих пәнінің мұғалімі Жадыра Әбіл-
хан, Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе
өңірлік мемлекеттік университеті
тарих факультетінің 4-курс студент-
тері Арман Таңбаев, Нұрия Жұма-
баева, аталған факультеттің тарих-
география мамандығының 3-курс
студенті Ерасыл Жолдыбай, Алматы
энергетика және байланыс универси-
теті электроэнергетика мамандығы-
ның 4-курс студенті Жандос Базарға-
ли, Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңір-
лік мемлекеттік университеті жанын-

ЕРІКТІЛЕР МАРАПАТТАЛДЫ

луға үйретті. Жылдың да жақсылығы
мен жамандығы болады. Бар азығын
ініне түйірлеп таситын тышқанның
еңбекқорлығын айтсақ, еңбектен опық
жейтін жан көрмедім. Қол қусырып
қарап отыруға болмайды. Мұны
ойылдықтар жақсы біледі. Сондықтан,
қауіпті індеттің санитарлық шара-
ларын сақтай отырып, кәсіп ашқандар
да болды. Бұл тышқанның титтей де
болса еңбекқорлығын айқындаған-
дай-ақ. Демек, «Өткен жылға өкпе
жоқ, келер жылдан үміт көп» деген
осы болса керек. Ендеше ардақты
ағайын сиыр жылының сәтті күнде-
рінде жолыққанша!

Муса ӘДІЛБАЙҰЛЫ,
Ойыл селосы.

Ыңырантып інгенді ылаулатып.
Бәлкім соны аңсадым, бәлкім бөлек,
Бәлкім маған бөлек бір

салқын керек.
Салқын емес...салқын ғой

Алматы да,
Шөпке бірге баратын қартым керек!
Шөпке барам... сары інген

аман ба екен,
Буаз ба екен биыл да,

шабан ба екен.
Ақкөз аяз секілді ақи шалым
Биыл бірақ жол бастап

барар ма екен,
Белі ауырып бадалып

қалар ма екен.
Қамыт-бауды қайтадан

тартып жатып,
Басын шайқап аларып

қарар ма екен?!.

Кеңшілік МЫРЗАБЕК.

Ақ қар жапқан даланы аңсадым да...

ЗЕЙНЕТАҚЫ ЖИНАҚТАРЫН ЕМ АЛУ БАҒЫТЫНДА
ҚАЛАЙ ПАЙДАЛАНУҒА БОЛАДЫ?

дағы жоғарғы колледжінің дене тәр-
биесі және спорт мамандығының 3-
курс студенті Бекет Мырзағалиев, Ақ-
төбе жоғары ауыл шаруашылығы кол-
леджі дене тәрбиесі және спорт ма-
мандығының 4-курс студенті Ермек
Зейнуллаев және Ақтөбе көпсалалы
«Тарлан» колледжі театр актері ма-
мандығының 4-курс студенті Дәулет
Тапашев. Музейдің конференц-за-
лында өткен марапаттау рәсімінде
Мейрам Дүйсенғали археологиялық
қазба жұмыстарының өлке тарихын
жан-жақты танып, білуге маңызы зор
екенін, алдағы уақытта да бұл бағыт-
тағы жұмыстар жалғаса беретінін
айтты.

ӨТКЕННЕН САБАҚ -
ІЛГЕРІ КҮНГЕ ҮМІТ БОЛСА ИГІ!

СУИЦИД – СЕБЕБІ КӨП...

Енді санаулы күндерден кейін
қолданыстағы күнтізбе бойынша сиыр
жыл кіреді. Қазақ тілінің байлығы
тіліміздегі атаулардың молдығынан
көрінеді. Әсіресе, қазақтың тұрмыс-
тіршілігінің негізі болған төрт түлікке
қатысты атаулар ерекше көп. Малдың
түріне, түсіне, жасына және басты
ерекшелігіне, мінезіне қарап әр түрлі
атаған халқымыз «Төрт түлік атау-
ларын» бізге мұра етіп қалдырды.
Алайда, дәуір озгеріп, төрт түлік мал-
дың қазақ тұрмысындағы орыны
төмендеген сайын, тілдік қолданысы-
мыздағы атауларымыз да азайып
барады. Бұзауды сиырдың баласы
деп атайын ұрпақ өскелі көне атаула-
рымыз да көкеймізден көтеріліп
барады. Сондықтанда, төрт түлікке
қатысты атауларымыз шашылып жүр-
месін, қолданылмай жүріп ұмыт бол-
масын деген мақсатта, төрт түлікке
қатысты атауларды жинай жүрдік.
Әрине, біз мұны ойымыздан шығарға-
нымыз жоқ. Білетінімізді, естігенімізді,
көне көз қариялардың айтқанын,
сондай-ақ сөздіктерден, зерттеу-
шілеріміздің еңбектерін пайдалана
отырып жинаған жайымыз бар. Ал-
дағы уақытта мұны әлі де толықтап,
ұрпақтарға оқулық ретінде кітап етіп
бастыруды да ойға алдық.

«Сиыр бақтым - сидаң қақтым»
(халық мәтелі) Зеңгі баба - сиыр
түлігінің пірі. Құтпаны (құты; аталығы)
- тынжы. Сиыр - аналық мал. Қара-
тыл - сиырдың жүйрігі. Тынжы - асыл
тұқымды сиыр (түйеде - жампоз,
жылқыда - тұлпар, сиырда - тынжы,
қойда - құтпан). Қатан - сиыр. Бұзау -
сиырдың алты айға толмаған төлі.
Баспақ - жасы алты айдан асқан төл.
Арда баспақ - бір жасқа таяған бұзау.
Дүбірән - тайынша бұзау. Торпақ -
алты айдан бір жылға дейінгі төл.

Наупаз, өгізше - сиырдың бір жас
шамасындағы еркек бұзауы. Тайынша
- бір жасқа толып, екі жасқа жетпеген
төл. Қашар (жүгірме қашар) - екі жасар
ұрғашы мал. Бұқалақ - піштірілген
еркек тайынша. Тана - бір жас пен екі
жас аралығындағы дене тұрқы өсе
бастаған сиырдың ұрғашысы. Құна-
жын (ақтамақ) - екі не үш жас
аралығындағы сиырдың ұрғашысы
(құнажын көзін сүзбесе, бұқа бұйда-
сын үзбейді). Дөнежін - төрт жасар
ұрғашы сиыр. Тоң сиыр - қашып кет-
кен сиыр. Қусақ - тұмса бұзаулаған
сиыр. Тоққара - ішті аналық ірі қара.
Байырғы - бірнеше бұзаулаған сиыр.
Кәшекі - сүтсіз сиыр. Алакөнек - сүті
кейде көп, кейде аз сиыр. Мөшке -
сүтті сиыр. Саранау - сүтті сиыр.
Жылдым - ұзақ уақыт сауылатын
сиыр; күйі ерте келіп, жиі бұзаулайтын
сиыр. Саулы сиыр - қысыр сауын
сиыр. Тайөгіз - екі жасар піштірілген
мал. Өгізше - екі жастан асқан,
піштірілген мал. Құнан өгіз - үш жасар
піштірілген мал. Дөнен өгіз - төрт
жасар піштірілген мал. Құр өгіз -
піштірілгеннен кейін шаруаға, күш-
көлікке пайдаланылмай семірген өгіз.
Кіременде - бас білгі өгіз. Атан өгіз -
ірі денелі, жасамыс, піштірілген өгіз.
Өгіз - сиырдың екі жастан асқан еркегі,
тарттырылса өгіз, тарттырылмаса
бұқа делінеді. Аршын өгіз - жүкті көп
көтеретін көмпіс, сетерлеп баққан өгіз.
Бұқа - сиыр малының піштірілмеген
еркегі, аталығы. Бұқашық - бір жастан
асқан, піштірілмеген еркек мал.
Қашақ - бұқаға тоқтамай, дамылсыз
шағылысатын қысыр сиыр. Қызыл
бұзау - буаз сиырдың ішіндегі тумаған
бұзау. Шаңдақы - сиырдың, қара
малдың тұлпары. Қаратыл - сиырдың
жүйрігі. Бада (пайда) - топтап бағыл-
ған сиыр малы.

Жыл иесі туралы не білеміз?

СИЫР ТҰҚЫМЫНЫҢ
ТҮРЛЕРІ МЕН АТУЛАРЫ

Қазанға ет салғанда алдымен «Біс-
міллә» деп кәрі жіліктен бастап сала-
ды. Себебі кәрі жілік еттің бәрін ұстап
тұратын қасиетке ие. Оны шақпайды,
құда табаққа салмайды, қонаққа,
бөтен, жат адамға емес, керісінше үй
иесіне немесе ағайынға береді.
Өйткені «кәрі жілікте шаңырақтың
құты бар» деп ырымдайды. Сонымен
қатар, өсіп келе жатқан қыз балаға
«оң жақта отырып қаласың» деп ұс-
татпаған, ал, ұлдарға «сүр бойдақ
боласың» деген сенім бойынша жігітке
де бермейді. Ертеде бір байдың
қорасын қырық қарақшы торуыл-
дапты. Бірақ, қанша тырысса да,
малын ала алмаған екен. Байдың
қорасын қарулы жасақ күзетіп тұрып-
ты. Бірақ, таң ата қарауылдар көзден
ғайып болады екен. Ұрылар тылсым
жайды түсінбейді. Ертесіне біреуін
тыңшылыққа жұмсайды. Ол байға
жолаушы кейпінде келіп сыр тартады.
Байдың жалғыз ұлы мен бәйбішесінен
өзге ешкімі жоқ екен. Тыңшы қайта
келіп: – Байдың малын күзететін не
жалшы, не күзетшісі жоқ. Бәрін
барладым. Көршілерінен де сұрадым.
Ешбір жасағы жоқ. Бізге елестеген
болуы керек, – дейді. Ұрылардың
басшысы:– Ендеше бүгін шабамыз, –
деп атқа қонады. Бұл жолы да ұрылар
қораға тақап келгенде қарулы
жасаққа кезігеді. Ұрылардың бірне-
шеуі жараланып, кейін шегінеді. Ерте-
сіне ұрының басшысы байға өзі
барып: – Байеке, мен ұры едім. Он күн
болды сіздің малыңызды торып жүр-
геніме. Бірақ, қораңызды күзеткен қа-
лың әскер алдырмайды. Күндіз көзден
ғайып болады. Не сыр, не киеңіз бар,
айтыңызшы? – деп ағынан жарылып-
ты. Бай ұрыны ертіп алып, қорасында
ілулі тұрған кәрі жілікті көрсетеді: –
Әкем марқұм дүниеден өтерінде:
«Кәрі жілік көрсең, қораңа байла.
Малыңа қорған болады», – деуші еді.
Өсиетін орындап, кәрі жілік іліп
қойдым. Содан бері малға қасқыр да
шаппады, ұры да түспеді, бірде - бір
малым жоғалмады, қайта мыңғырып
өсіп келеді. Соның шарапаты болма-
са, менде басқа кие жоқ, – дейді.
Құдіретке бас иген ұрылар баймен дос
болыпты. Ниетінен қайтып, адал кәсіп-
ке көшіпті деседі». Ертеде байдың
жалғыз ұлы болыпты. Ол керуен
тартып, қалаға саудаға аттанады.
Сапарға шығар кезде әкесі: – Балам,
мына кәрі сүйекті қойныңа салып ал.
Қауіп - қатерден аман боласың, –
дейді. – Әй, әке - ай, сенің - ақ ырымың
таусылмайды екен, – деп ұлы селсоқ
қарайды. Бірақ әке көңілін қимай, көп
қапшықтың біріне лақтыра салады.
Межелі жеріне аман - есен жетіп,
саудасын жасап елге қайтады. Жолда
керуенге қарақшылар шабуылдайды.
Бала не істерін білмей, қатты сасады.
Сол кезде арт жағынан қарулы жасақ
пайда болып, қарақшыларға қарсы
ұмтылады. Тонаушылар сескеніп,
кейін шегінеді. Қапылыста бір қарақ-
шының қаңғыған оғы баланың аяғына
тиіп, жараланып қалады. Ғайыптан
пайда болған жасақ керуенді аман -
есен елге жеткізеді. Бірақ ел шеті
көрінгенде көзден ғайып болады. Бала
үйіне келіп, әкесіне болған жайды
баяндайды. Сонда әкесі: – Ұлым,
ырымның сырын енді түсінген болар-
сың. Кәрі жілікке Құдай осындай
қасиет дарытқан. Сен балалық қы-
лып, кәрі жілікті көп қапшықтың біріне
салып алдың. Сонда да керуенің
Ғайып Ерен Қырық Шілтеннің шы-
лауында болды. Егер ықыласың күшті
болғанда жебе де дарымас еді, –
деген екен. Осыдан бастап ел аузын-
да «Кәрі жілік ер жігітті қырық жолдан
қағады» деген сөз қалыпты.

КӘРІ ЖІЛІКТІ
босағаға неге іледі?


